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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 29 martie 2018, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelca – 
sat Chilieni, lipsind: Ambrus Zsombor, Debreczeni László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 520/2018.  
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba și Sztakics Éva-Judit viceprimarii municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua! Bine ați venit 
la ședința ordinară, stimați colegi, reprezentanți ai presei, domnule primar și doamna 
secretar! Pe Ordinea de zi figurează 40 proiecte de hotărâre, împreună cu Diverse. Dacă 
cineva are de adăugat la Ordinea de zi... da, domnule viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „O secundă să mă uit la 
numărul exact. Aș dori să retragem de pe Ordinea de zi proiectele de hotărâre nr. 15 și 16.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Scurtăm Ordinea de zi cu 
nr. 15 și 16. Da. Altcineva? Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Aș dori 
să propun un punct D2 privind finanțarea Parohiei, Bisericii Reformate din Sfântu 
Gheorghe. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Da, d-na Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La diverse.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Da, mulțumesc frumos. 
Altceva de adăugat la Ordinea de zi? Cum? D1. Da...” (lb.r.): ”Doamna a zis numai de 
diverse? Și punctul D1? 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): (nu se aude) propune punctul D1 pe 
Ordinea de zi. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. Deci, 
din 39 lipsesc 2, la Diverse figurează D1 și D2 până acum. Atunci să votăm despre 
includerea punctului D1 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „19 voturi pentru, deci aprobat de toți cei prezenți. Să votăm despre punctul D2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumim frumos, aprobat de 19 consilieri. Și acum să trecem direct la votarea 
despre întreaga Ordine de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos, aprobat de toți cei prezenți. Ni s-a cerut din partea directorului 
al MULTI-TRANS S.A., să luăm în față proiectul de hotărâre nr. 23 să fie primul, nu 



 

 

încurce Ordinea de zi, iar domnul director ar avea alt program, deci vă rog să începem cu 
acest proiect de hotărâre dacă majoritatea este de acord.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Da, deci am aprobat cu toții să începem cu nr. 23, iar până când domnul director 
este prezent, vă rog să avizăm pe cele 3 procese-verbale prezentate. Prima dată procesul-
verbal al ședinței extraordinare din 13 februarie. Deci să votăm despre cel din 13 
februarie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Da, aici am de făcut o corectare ulterior: avem strada Păiș David, nu avem strada 
Lajos Dávid, figurează de 2 ori. Nu încurcă... așa este. Următorul, să votăm despre 
procesul-verbal al ședinței extraordinare din 19 februarie. Bineînțeles, dacă cineva are ceva 
de adăugat între timp la Ordinea de zi, să ne spună. Nimeni. Atunci să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos, 19 voturi pentru. Mai rămâne procesul-verbal al ședinței 
ordinare din 28 februarie. Să-mi spuneți dacă aveți observații. Nu sunt. Să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc frumos, toți consilierii au votat pentru aprobarea procesului-verbal. 
Atunci să începem cu Ordinea de zi. Prima dată vă rog să începem cu proiectul de hotărâre 
nr. 23.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2018. 
Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Eu profit de ocazie și îl rog 
pe domnul director să ne prezinte el proiectul, deoarece prezintă mai bine, știind detaliile.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnule director, aveți 
cuvântul.” 
 Domnul director Multi-Trans S.A., TITESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua și vă 
mulțumesc pentru că ați luat în față proiectul. Bugetul nostru se bazează pe realizările din 
anul trecut. Am ținut cont de lucrurile care se schimbă, de exemplu cheltuielile salariale 
din 1 ianuarie și plățile și impozitele care se plătesc, și mai ales cheltuielile de combustibil, 
deoarece acestea reprezintă cele mai mari costuri pe lângă salarii. Am avut un venit total de 
3.770.000 de lei, iar cheltuielile au fost de 3.765.000 de lei, având un profit de 5000 de lei. 
Am estimat subvențiile în valoare de 2.450.000 de lei. A crescut puțin față de anul trecut, 
când a fost 2.386.000 de lei, asta înseamnă în primul rând creșterea cheltuielilor salariale. 
Toate cheltuielile estimate pentru 2018 au fost calculate în primul rând pe baza sumelor din 
trecut.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Dacă sunt întrebări, 
observații... Domnule director, eu aș avea o întrebare. Timp de ani de zile, la aprobarea 
bugetului, când vedem ce finanțări sunt necesare societății, care de regulă sunt aprobate, 
obișnuiesc să întreb: cererea oamenilor care stau la periferia orașului și ar trebui să meargă 
pe jos cel puțin 1 km până la cea mai apropiată stație de autobuz, când va fi luată în 
considerare cererea acestor oameni? Întotdeauna am primit răspunsul că se va rezolva, 
fiindcă rețeaua va fi reorganizată. În ultimii 4 ani am primit acest răspuns de 3 ori, iar o 
dată domnul director lipsea. Acum sunt curios de răspunsul dumnealui.” 
 Domnul director Multi-Trans S.A., TITESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Răspunsul meu 
din păcate va fi ceva similar, deoarece chiar acum se derulează despre ceea ce am vorbit 
până acum. Se face un studiu despre ruta autobuzelor, despre locația stațiilor noi, acum se 
fac pregătirile pentru programul Uniunii. Planul nostru împreună cu Consiliul este să 
acoperim orașul din punctul de vedere al transportului public din momentul ce câștigăm 



 

 

proiectul, încât să nu fie nimeni nevoit să meargă pe jos de la o distanță mai mare de 500-
600 de m, până la cea mai apropiată stație. Din păcate, în ultimii ani am încercat împreună 
cu Consiliul să rezolvăm transportul public, încât să putem menține acest nivel cu 
cheltuieli minime, deoarece ceea ce se va realiza din fondurile europene cu o contribuție 
proprie de 2%, deci nu ar trebui să dăm degeaba sute de mii de euro din banii cetățenilor ca 
pe urmă să realizăm eventual autobuze și stații noi.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Am făcut această 
observație, deoarece în ultimele zile am analizat listele trimise către dvs. de cetățeni și 
există listă de 7 ani, de pe care 5 s-au dus deja și nu mai necesită transport. Așteptăm până 
când nu va mai fi nimeni? Mulțumesc frumos.” 
 Domnul director Multi-Trans S.A., TITESZ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc și eu.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Dl. consilier Gheorghe Ion 
aveți cuvântul.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r.): „Bună ziua. Aș vrea să salut prezența 
d-lui director și aș avea și eu o rugăminte. Fac parte din consiliul de administrație al 
Colegiului Național ”Mihai Viteazul”, și din discuțiile purtate cu cei din colegiu a reieșit că 
este o stație de autobuz în apropiere, sau chiar în față, și dacă s-ar putea pe viitor să o 
mutați, să nu mai fie în fața școlii, motivând, că această stație opresc și alte mașini, nu 
numai de transport, și cei care stau și așteaptă autobuzul lasă foartă multe mizerie și e 
deranjant pentru instituție. Dacă se poate pe viitor, să se mute stația mai spre ieșiri, ca să 
zic așa, ieșirea spre Vâlcele, cum ar veni.” 
 Domnul director Multi-Trans S.A., TITESZ ZOLTÁN (lb.r.): „În primul rând 
problema nu este cu călătorii care așteaptă autobuzele. Nu asta, din câte am înțeles și din 
câte am văzut. Problema este cu anumite autobuze, care deservesc anumite localități, gen 
Ilieni. Nu știu. Probabil și Vâlcele. Nu știu exact. Persoanele respective fac mizerie, 
gălăgie și așa mai departe. Noi acolo, ca și transport în comun nu cred că deranjăm cu 
ceva, și în al doilea rând am fi foarte indicat ca să rămână acolo stația pentru elevi, copii și 
profesori. Deci o stație aproape de școală cred că este cel mai indicat. Numai că aceste 
autobuze, care nu țin de noi și nu avem nici o legătură cu dânșii ar trebui să aibă acolo o 
stație, din punctul meu de vedere. Așa văd. Poate că Consiliul Județean ar trebui să se 
ocupe de acest lucru, pentru că ei atribuie aceste trasee, care sunt înafara localității, sau mă 
rog, zonei administrative a orașului nostru. Ar fi păcat să mutăm stația noi, și ei tot acolo se 
vor oprii, să știți, dacă nu se intervine cumva. Noi de fapt facem un rău elevilor și 
profesorilor.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar are 
cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r): „Dacă ne luăm rolul în serios, 
atunci practic depinde de noi, cine intră în oraș și cine nu intră în oraș. Noi până acum am 
tolerat acest aspect ca acele autobuze, care vin din localitățile învecinate cu municipiul 
nostru, să aibă acces în localitate pentru că până acum nu am avut și deocamdată nu am 
avut posibilitatea să oferim 2, 3, 4 puncte de transfer. Adică în mod ideal asta ar însemna 
ca cei care vin din direcția Vâlcele și Ilieni, să poată să vină până la intersecția de la Jókai 
Mór și Kós Károly, acolo să se oprească, să coboare copii și așa mai departe, să se urce pe 
un alt autobuz, care să fie autobuzul orașului. Nu suntem încă în situația în care să putem 
rezolva această problemă, dar vom ajunge în această situație peste câțiva ani. Și la fel: cei 
care vin dinspre Ozun, Chichiș și așa mai departe, să aibă acces până la un anumit punct 
din oraș și să se facă acest transfer, pentru că în mod normal nu este normal, ca aceste 
autobuze, care nu aparțin de societatea de transport al orașului, să aibă acces în oraș. Pur și 
simplu nu ar avea ce să caute. Știm că sunt autobuze mult mai poluante în majoritatea 



 

 

cazurilor, decât autobuzele noastre, chiar având o vârstă medie de 18 ani, și așa mai 
departe. Asta este soluția, dar deocamdată nu putem rezolva această problemă, pentru că 
chiar dacă nu sunt locuitorii noștrii, aceste persoane, vorbim de copii și adulți și așa mai 
departe, vin în orașul nostru ca să aibă acces la locul de muncă, la servici, și așa mai 
departe. Nu pot să spun la un copil să coboare la marginea orașului, dacă nu-i pot oferi în 
aceeași timp, că să urce într-un alt autobuz și intră în oraș. Deci asta este problema, 
deocamdată. Deci ceea ce ține de siguranța publică, știm cine sunt responsabili: Poliția, 
Jandarmeria și așa mai departe. Problema e că, de exemplu înainte de masă Poliția Română 
are o singură mașină, una singură. Deci în tot orașul Municipiului Sfântu Gheorghe, Poliția 
Română are o singură patrulă. Dacă se întâmplă ceva într-o parte a orașului și patrula este 
în cealaltă parte a orașului... Eu am încercat. Am sunat la 112 la un moment dat, și am 
cerut să vină poliția și a venit în 17 minute. Vă dați seama ce se poate întâpla în 17 minute 
în cazul unui conflict, care ar trebui rezolvat în 2-3 minute? Deci asta este în acest moment 
situația.” 
 (lb.m.): „În ceea ce privește pe problema menționată de dl. consilier Bálint, eu 
trebuie să spun că compania de transport public este în proprietatea administrației locale. În 
cazul în care există o cerere formulată de administrația locală către compania de transport 
public, atunci noi ne așteptăm ca compania de transport public să prezintă o soluție și 
cheltuielile acesteia. Și bineînțeles, administrația locală va decide dacă are sau nu 
posibilitatea să finanțeze cheltuielile respective pentru ca problema să fie rezolvată. În 
acest caz eu consider că sarcina companiei de transport public ar fi să scrie: pentru ca 
aceste linii să funcționeze trebuie să achiziționăm încă ”x” autobuze, costă atâta, mai 
trebuie angajat un șofer, costă atâta, iar noi vom decide dacă putem sau nu să soluționăm 
acest lucru. Deci aceasta este propunerea mea. Luând în considerare că termenul acestui 
proiect nu este încă stabilit, să avem un astfel de calcul, să fie depus la noi, iar noi vom 
decide, că administrația locală are 100.000-200.000 de euro sau cât ar avea, să putem 
cumpăra autobuze încât să rezolvăm această problemă. Deci cred că acest lucru nu se 
decide de instituția respectivă, ci de administrația locală. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
observații.” (lb.r.): ”Doamna Pârvan aveți cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulțumesc. Problema pe care a 
ridicat-o colegul nostru, vis-a-vis de Colegiul Național ”Mihai Viteazul” rămâne perfect 
valabilă și pentru Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși”, care e mai în centru. 
Dimineața, când am ore de la 8 și am de 3 ori pe săptămână ore de la 8, e o mizerie 
incredibilă în fața școlii, provenită din ziua precedentă, pentru că exact aceelași lucru se 
întâmplă, care se întâmplă și la ”Mihai Viteazul”. Aruncă cu sticla, aruncă ambalaje, tot 
feluri de sticlă: de vodcă... Sunt puse pa gard acolo. Există în plus un aspect de a dreptul 
discomfortant: se așează când se obosesc, sau vin deja obosiți, sau habar n-am, se așează 
pe barele acelea, pe bordura de la gard. Și dau un aspect...numai de școală nu dau. Aici, 
sigur că da, Poliția Locală, pe care eu o iubesc foarte mult, știți acest lucru, pentru că are 
un singur obiect al muncii, acela de a face fotografii și de a da amenzi. Ar face bine, să 
facă rondul, pentru că totuși este centrul orașului și asta chiar nu cred că Poliția Română ar 
trebui să facă treaba aceasta, să se mai abată de la sarcina aceea de a da amenzi, și să 
urmărească un pic, mai ales că vine primăvara și ce se întâmplă în fața celor două școli, sau 
poate că mai e și o altă școală în această situație, dar nu cred, dacă am trecut așa cu 
vederea. Vine primăvara, se vor întâmpla o serie de minuni și în parcul alături de școală, 
deci ar trebui să-și mai diversifice puțin domeniul de activitate. Și pentru că tot suntem la 
punctul acesta, tot așa rog Poliția Locală, să vadă, că Poliția Locală..., a început să-și vândă 
mașinile. O grămadă de mașini din oraș au eticheta de vânzare și sunt puse în fața blocului. 



 

 

Deci rugăm dacă se poate... Eu am insistat dl. primar, de mai multe ori am spus să chemăm 
pe reprezentantul Poliției Locale, Poliției Naționale, Jandarmerie și alte organe, că se calcă 
pe picioare unii pe alții. Eu îi văd bunăoară pe polițiștii care răspund de școli. Eu mi-aș fi 
dorit așa un loc de muncă să am de-a lungul timpului. Domnule, eu unul pe care, ăsta de la 
Brâncuși, asta pe care o cunosc de ani și ani de zile, eu nu am văzut în viața mea un om de 
un calm ieșit din comun... Nu are nici o treabă, nu zice la nimeni nimic. Vine, se instalează 
până la ora opt, pleacă. Dacă îi zici ceva, întrebi aici și îți răspunde la Chichiș. E de un 
calm ieșit din comun. Deci un loc de muncă pe care cred că fiecare l-ar dori și eu cred că 
are un salariu dublu, decât are un profesor care e așa cum e în zilele noastre. Deci 
rugămintea ar fi... În aceleași timp aveți și dumneavoasră perfectă dreptate, autobuzele care 
vin și aduc copii, ne bucurăm că-i aduc și depun în fața școlii. Deci nu se poate rezolva, 
adică nu poți pune copliul jos la marginea orașului, și să ia un alt mijloc de transport, 
pentru că nu are nici bani ca să ia un alt bilet și așa mai departe. Sunt copii necăjiți. Deci în 
sarcina Poliției Locale sau a Poliției Naționale, sau știu ei cui ar sta Ordinea aceasta și să 
încerce să mai dizolve puțin din populația aceasta care nu are ocupație în centru și se ocupă 
cu tot feluri de minuni, inclusiv de a pierde vremea acolo, în stația de autobuz, ca să nu vă 
spun, că spunea colegul, consumă alcool, nu știu ce. Mie mi-a spus portarul de la școală, că 
noaptea e și un hotel acolo, în stațiile acestea de autobuz, că nu e nimeni și acolo se fac și 
alte lucruri, alte minunății. Femeia mi-a spus, că nu poate să iasă, că riscă să o pățească. E 
un lucru foarte urât. Rezolvarea lor nu stă în sarcina noastră, ci numai în sarcina Poliției 
care ar trebui să deschidă ochii, cum spun, nu numai asupra pozelor și amenzilor, că deja s-
au specializat în fotografiat și pozat. Vă mulțumesc frumos și sperăm că se va găsi odată cu 
venirea primăverii o soluție.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulțumesc. Dl. Comăneci 
aveți cuvântul.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Am vrut să accentuez cu 
stația ”Mihai Viteazul”, că d-na directoare de fapt nu cere desființarea stației, sau mutarea 
la zeci de kilometrii. Deci poată să aducă cu 150 de metri mai încolo, ca să nu mai fie în 
gardul școlii. Pentru că, ce se întâmplă? Ies copii în recreație și stau acolo în fața școlii, în 
curtea instituției. Și cei din stație, tot feluri de șmecheri, tot feluri de ...așa, le vorbește 
vulgar, înjură, vorbește urât, peste gard, deci chiar când... Deci dacă s-ar muta stația cu 150 
de metri mai încolo, n-ar mai fi în gardul școlii. Iar copii când ies din școală, majoritatea 
pleacă înspre oraș. Ei nu se duc spre Vâlcele, ca să aibă de a face cu acești șmecherași, care 
stau acolo în stare de ebrietate, sau știu eu. Deci asta ar fi o soluție. Deci cam asta ar vrea 
d-na directoare. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim pentru 
comentarii, deoarece nu mai sunt altele, vă rog să votați. Înainte să votăm menționez că, 
comisia economică a aprobat, a avizat proiectul de hotărâre cu 4 voturi pentru și o abținere 
din partea mea, iar comisia juridică cu 4 voturi pentru. Să voteze acum și Consiliul. Vă rog 
să votați atunci despre punctul 23 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru și 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 95/2018. 
 „Consiliul a aprobat proiectul de hotărâre cu 2 abțineri, 17 voturi pentru. Domnule 
director, vă mulțumim. Următorul este punctul 1 pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relații internaționale pe 
anul 2018. Prezintă domnul primar, Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): ”Mulțumesc frumos. Dorim 
să alocăm 30.000 de lei din bugetul local pentru relații internaționale. Din acest fond am 



 

 

acoperi cheltuielile de cazare și de transport ale delegațiilor, respectiv diurnele prevăzute 
de lege. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1 și 5 (cea economică și cea juridică) au răspuns favorabil la proiectul de 
hotărâre. Mai are cineva întrebări? Nu. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
96/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului „Andrei 
Mureșanu” din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În fiecare an după 
aprobarea bugetului aprobăm și organigrama şi statul de funcții al instituțiilor noastre. 
Procedăm astfel și acum în cazul instituțiilor noastre culturale. În proiectul de hotărâre nr. 
2 este vorba de aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul 
Teatrului „Andrei Mureșanu”. Nu se modifică nimic față de anul trecut. Au 41 de posturi 
aprobate, din care în prezent 1 post este liber.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 4 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre, cu 
unanimitate. Are cineva observații, întrebări? Nu. Să votăm atunci despre proiectul de 
hotărâre nr. 2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
97/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Teatrului „Tamási Áron” 
din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Teatrul de mișcare M 
Studio și Teatrul de păpuși „Cimborák” fac parte din persoana juridică Teatrul „Tamási 
Áron”, astfel au în total 111 de posturi aprobate, din care 6 posturi libere.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 4 și 5 au răspuns favorabil, cu semnăturile celor prezenți la 
ședință. Alte observații, întrebări? Nu sunt. Să votăm atunci despre proiectul de hotărâre 
nr. 3.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
98/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcții pentru personalul din cadrul Casei de Cultură „Kónya 
Ádám”. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Anul trecut s-a dezvoltat în 
mod semnificativ domeniul de activitate al Casei de Cultură „Kónya Ádám”, au primit 
cinema-ul ca și operatori. 26 de posturi sunt aprobate, în momentul depunerii toate 
posturile au fost ocupate, între timp, din câte știu eu, o persoană s-a mutat din oraș, iar 
postul probabil va figura ca și post liber și va fi ocupat, deoarece au nevoie de fiecare 
angajat.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 4 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva observații, întrebări? Nu, atunci să 
votăm despre proiectul de hotărâre nr. 4.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
99/2018. 



 

 

 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de 
Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2018. Prezintă d-na 
viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „La Direcţia de Asistenţă 
Comunitară figurează 343 de persoane. Evident, motivul pentru acesta este faptul că sunt 
incluși și îngrijitorii pe care am angajat pentru persoanele cu dizabilități.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 3 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări? Nu, atunci să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 5.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
100/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea 
Contractelor de locațiune încheiate cu chiriașii spațiilor comerciale situate în Piața Centrală 
a municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Prin HCL nr. 88 din anul 
acesta, administrația locală a luat înapoi de la TEGA S.A. gestionarea spațiilor comerciale 
situate în Piața Centrală, și solicităm prelungirea contractelor de locațiune prin HCL pentru 
3 ani.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1 și 5 au avizat, au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. 
Întrebări, observații dacă sunt... Nu sunt. Să votăm atunci despre proiectul de hotărâre nr. 
6.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
101/2018. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii Contractului de închiriere nr. 15723/2013 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe și Chocopack S.R.L. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Societatea comercială 
Choco Pack a solicitat de la Consiliu prelungirea contractului, este vorba de spațiul 
comercial situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 1, care expiră la 31 martie, și propunem 
prelungirea contractului de închiriere cu un an, deoarece am avut probleme cu termenul de 
plata chiriei.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Este o greșeală în Invitație, eu am citit că contractul e din ’13, dar este de fapt 
din ’17, cum figurează și în material. Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil la proiectul 
de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Nu? Atunci să votăm despre proiectul de 
hotărâre nr. 7.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
102/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
cesiunii Contractului de concesiune nr. 1997/08.04.1994 între cedentul BANCPOST S.A. 
şi cesionarul IMO PROPERTY INVESTMENTS BUCUREŞTI S.A. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Da, aici e vorba de un 
contract de vânzare-cumpărare între cele două societăți, BANCPOST S.A. a vândut 
imobilul către IMO PROPERTY INVESTMENTS S.A., și bineînțeles Contractului de 
concesiune se transferă către noul proprietar.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 



 

 

Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Întrebări, observații dacă 
are cineva... Nu, atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 8.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
103/2018. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii 
Contractului de comodat nr. 42195/18.08.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe 
şi Fundaţia Creştină „DIAKONIA” – Filiala Sfântu Gheorghe. Prezintă domnul primar 
Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. La data 
de 18 august 2011 administrația locală și Fundaţia Creştină „DIAKONIA” Filiala Sfântu 
Gheorghe un Contractului de comodat. Fundaţia „DIAKONIA” nu a putut îndeplini 
obligațiile stabilite în acest contract, de aceea inițiem rezilierea contractului. De fapt, 
datorită faptului că sunt și ei de acord, rezilierea se face cu acord comun, și devine valabilă 
din 1 aprilie 2018. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Întrebări, observații dacă are cineva... 
Nu, atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 9.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
104/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de concesionare nr. 8890/2014 a serviciului public pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân al municipiului Sfântu Gheorghe încheiat cu TEGA S.A. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „TEGA S.A. a solicitat 
modificarea valorii contractului, creșterea acesteia, pe motivul creșterii salariului minim și 
a costurilor de combustibil pe perioada trecută. Cheltuielile anuale au fost de 241.800 de 
lei + TVA și propunem creșterea cheltuielilor la valoarea de 335.400 de lei + TVA.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Deci creșterea salariului minim atrage creșterea cheltuielilor de gestionare a 
câinilor. Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil. Să votăm. Dacă are cineva întrebări... nu. 
Mulțumesc. Să votăm atunci despre nr. 10.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 105/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea delegării 
gestiunii prin negociere directă al serviciului public de administrare a locurilor publice de 
desfacere în municipiul Sfântu Gheorghe către TEGA S.A. Prezintă domnul viceprimar 
Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „A expirat contractul de 
concesiune încheiat acum 20 de ani între Consiliul local și TEGA S.A. privind 
administrarea pieței. Cu privire la funcționarea în viitor, am tras concluzia că, deși pe un 
teren mai mic – despre care am luat o decizie data trecută –, deci închirierea locurilor 
publice de desfacere din piețele de la gară și din Simeria ar fi în continuare în sarcina 
societății TEGA S.A., pentru o perioadă mai scurtă, pentru 5 ani, începând cu data de 1 
aprilie 2018. În anexa proiectului de hotărâre este și un caiet de sarcini și un regulament 
neschimbat în mare parte, așa că nu vor și schimbări în modul de funcționare, mai degrabă 
în temeiul legal, conform legii nr. 71... caut termenul exact în limba maghiară... deci se 
face prin negociere directă, conform propunerii noastre.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Proiectul a fost discutat de comisiile nr. 1 și 5 care au răspuns favorabil. Observații, 



 

 

întrebări... nu sunt. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 11.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 106/2018. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Act adiţional la Contractul de concesiune nr. 7.666/2013, privind spaţiul cu destinaţia de 
Cabinet Medical Individual „Dr. Keserű Éva Emese” situat în Municipiul Sfântu 
Gheorghe, str. Oltului nr. 12. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Stabilirea prețului pentru 
primii 5 ani a fost 1 euro/mp anual cu reducere, care expiră la 28 februarie, iar conform 
legii și contractului, și se propune modificarea contractului, ca începând cu 1 martie să fie 
la prețul de piață, adică 12 euro/mp anual.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1, 3 și 5 nu au găsit nimic necorespunzător. Dacă cineva are întrebări, observații... Nimeni. 
Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 12.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
107/2018. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea prelungirii Contractului de 
comodat nr. 492/2010 încheiat între Municipiului Sfântu Gheorghe şi Biblioteca Judeţeană 
„Bod Péter”. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Biblioteca Judeţeană „Bod 
Péter” a primit gratuit în folosință imobilul situat pe strada 1 Mai de la Consiliul local, și 
solicită prelungirii contractului pentru 5 ani, până la sfârșitul ianuariei 2022. În acest 
imobil sunt 33.000 de cărți, donate de o persoană spaniolă pe numele Marco Botta, iar 
imobilul este necesar pentru gestionarea, întocmirea inventarului, și folosirea acestor cărți. 
Propunem aprobarea propunerii Bibliotecii județene și prelungirea contractului pentru 5 
ani.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări, observații? Nu. Să votăm atunci despre 
proiectul de hotărâre nr. 13.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
108/2018. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: privind prelungirea unor contracte de 
concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiei pe terenurile alăturate, 
respectiv cesionarea Contractului de concesiune nr. 33471/2012 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe şi Bartos Attila. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Aici este vorba despre 
intrări, trotuare, scări pentru care proprietarii încheie un contract de concesiune. În acest 
caz este vorba de 24 de persoane juridice și 55 de persoane fizice, aceste contracte expiră 
la 31 mai, și propunem prelungirea pentru 5 ani, cu o taxă de 5 euro/mp anual, care a fost 
atât și până acum, nu se schimbă.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil cu unanimitate. Are cineva întrebări, observații? 
Nu. Să votăm atunci despre proiectul de hotărâre nr. 14.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 109/2018. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea măsurilor necesare pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în vederea repartizării locuinţelor cu chirie, construite din 
fondul locativ de stat şi din cele aflate în proprietatea privată a municipiului Sfântu 
Gheorghe. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Pe baza un punctaj aprobat 
de Consiliu, comitetul numit de primărie evaluează în fiecare an cererile depuse, luând în 
considerare eventualele cereri noi, respectiv în cazul solicitanților vechi dacă se schimbă 
anumite parametri, și propune o ordine de prioritate, oferind un punctaj cererilor, solicităm 
aprobarea acestuia de la Consiliu.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1, 3 și 5 au răspuns favorabil, cu unanimitate. Observații, întrebări? Nu sunt. Să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 17.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 110/2018. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea actualizării anuale, 
revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor A.N.L. din Municipiul Sfântu Gheorghe, 
începând din data de 01.04.2018. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Chiriile aferente 
locuinţelor A.N.L. trebuie recalculate anual, există parametri care trebuie luați în 
considerare și acestea se schimbă anual, de exemplu inflația anuală comunicată de Oficiul 
Național de Statistică, schimbarea salariului minim, care a fost semnificativă și anul acesta, 
respectiv, dacă chiriașii împlinesc 35 de ani, atunci se calculează în plus o valoare, pe baza 
acestora biroul de specialitate propune aprobarea recalculării chiriilor.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1, 5 și 6 au răspuns favorabil. Întrebări, observații? Nu sunt. Atunci să votăm despre 
proiectul de hotărâre nr. 18.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 111/2018. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: privind aprobarea achitării cotizației anuale a 
Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”. 
Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUACOV” a aprobat cotizațiile anuale propuse pentru administrațiile 
locale, cotizația propusă pentru Sfântu Gheorghe este 40.000 de lei, vă rog să susțineți.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1 și 5 nu au avut nimic împotrivă. Are cineva întrebări? Nu. Atunci să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 19.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 112/2018. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: privind aprobarea inițierii procedurii de 
selecție a administratorului societății SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă domnul viceprimar Toth-
Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Din cauza decesului 
administratorului Zsombori László, este necesară numirea unui administrator nou. 
Termenul și modul de selecție, reglementat pe de altă parte de O.U.G nr. 109/2011, este 
inclus în proiectul de hotărâre. În primul rând proiectul de hotărâre conține lista de 
așteptări a administrației locale, respectiv pașii de selecție, termenul, și implicarea unui 
expert care va fi selectat prin licitație publică.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1 și 5 au răspuns favorabil. Întrebări? Nu sunt. Să votăm despre nr. 20.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
113/2018. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: privind împuternicirea temporară a 



 

 

consilierul local Miklós Zoltán pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor SEPSIIPAR S.R.L. Prezintă domnul viceprimar Toth-
Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Consiliul are doi mandatari 
în Adunarea Generală a societății menționate, după lipsa îndelungată a colegului nostru 
Debreczeni László îl propunem pe Miklós Zoltán să facă față singur acestei sarcini, cât 
timp Debreczeni László va lipsi.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1 și 5 nu au avut nimic împotrivă. Are cineva întrebări, observații? Nu. Atunci să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 21.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
114/2018. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Pentru anul 2018, 
SEPSIIPAR S.R.L. calculează un venit de 90.000 de lei și cheltuieli de 561.000 de lei, 
având o pierdere de 472.000 de lei.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Au răspuns 
comisiile nr. 1 și 5, la nr. 1 Bálint József s-a abținut, dar ambele comisii au răspuns 
favorabil în majoritate. Are cineva întrebări, observații? Nu. Atunci să votăm despre 
proiectul de hotărâre nr. 22.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 1 consilier 
nu a votat lipsind din sală (Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 115/2018. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: privind aprobarea bilanţului contabil al 
URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe pe anul 2017. Prezintă domnul viceprimar 
Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Bilanțul anului trecut al 
URBAN-LOCATO S.R.L. constă din următoarele cifre: a realizat un venit de 1.347.000 de 
lei, cheltuielile sunt de 1.207.000 de lei, a terminat anul cu un profit de 140.000 de lei, care 
este cu 41.000 de lei mai mult față de totalul bilanțului din 2016.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1 și 5 au răspuns favorabil. Întrebări, observații? Nu sunt. Atunci să votăm despre proiectul 
de hotărâre nr. 24.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 116/2018. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: privind împuternicirea temporară a 
consilierul local Tischler Ferenc pentru reprezentarea municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A.. Prezintă dl. viceprimar 
Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Motivul este același ca și 
anterior, din cauza lipsei colegului nostru Debreczeni László, îl propunem pe dl. Tischler 
Ferenc să preia reprezentarea municipiului în Adunarea Generală.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil. Întrebări dacă are cineva? Nu. Atunci să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 25.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 117/2018. 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: privind aprobarea bugetului de venituri şi 



 

 

cheltuieli al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă domnul 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Societatea a încheiat anul 
2017 cu o pierdere de aproape 2 milioane de lei, motivul acestuia îl știm cu toții, la 
înființarea societății pe acțiuni am știut că aceste activități nu pot fi acoperite în întregime 
din venituri. În mod similar, pentru anul 2018 am estimat un venit de 2.129.000 de lei, iar 
la cheltuieli au calculat 5 milioane de lei, deci pentru anul viitor se calculează o pierdere de 
aproximativ 3 milioane de lei. Trebuie luat în considerare că la sfârșitul anului trecut au 
primit și operarea Arenei Sepsi, care la fel nu este o activitate profitabilă.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisia nr. 1 a răspuns favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere – Bálint –, iar 
nr. 5 la fel, a răspuns favorabil. Alte adăugări, întrebări, observații... nu sunt. Atunci să 
votăm despre proiectul de hotărâre nr. 26.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 1 consilier 
nu a votat lipsind din sală (Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 118/2018. 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea majorării capitalului 
social al SEPSI REKREATÍV S.A. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Așa cum ați văzut bugetul 
calculat pentru anul 2018, cheltuielile SEPSI REKREATÍV S.A. sunt mai mari decât 
veniturile, pentru finanțarea acestora se propune majorarea capitalului social. Este vorba de 
primul semestru, deci propunem jumătate din pierderea anuală, 1.5 milioane de lei, cu atât 
dorim să majorăm capitalul.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Au răspuns 
comisiile nr. 1 și 5. În comisia nr. 1 au fost 4 voturi pentru, 1 vot negativ, Bálint József. În 
comisia nr. 5 au fost 4 voturi pentru. Întrebări, observații dacă are cineva? Nu. Atunci să 
votăm despre proiectul de hotărâre nr. 27.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 1 consilier 
nu a votat lipsind din sală (Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 119/2018. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: privind mandatarea reprezentantului 
URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea majorării capitalului social 
al SEPSI REKREATÍV S.A. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre nr. 28 este similar, deoarece participă și URBAN-LOCATO, privind mandatarea 
reprezentantului pentru aprobarea majorării capitalului social menționat. Domnule 
viceprimar, vă rog.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Consider că domnul 
președinte a prezentat deja proiectul de hotărâre în locul meu, așa că...” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Îmi cer scuze.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Dimpotrivă...” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns similar, favorabil, în nr. 1 Bálint József a fost împotrivă. 
Altcineva? Nu sunt întrebări. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 28.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru și 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 1 consilier 
nu a votat lipsind din sală (Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 120/2018. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru modificarea indicatorilor urbanistici, str. Gróf Mikó Imre nr. 3 Sfântu 
Gheorghe. Prezintă dl. primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. 
Proprietarii imobilului situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 3 vor să ridice acoperișul dinspre 



 

 

curte și să construiască mansardă. Conform planului urbanistic în vigoare acest lucru este 
posibil doar cu un PUD nou, prin urmare era necesară întocmirea unui PUD și aprobarea 
acestuia. Planul a fost întocmit de PORTA GHEORGHENSIS S.R.L. din Gheorgheni, 
conform regulamentelor în vigoare.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
2 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări, observații? Nu. Atunci să votăm despre 
proiectul de hotărâre nr. 29.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru și 1 abținere (Kondor Ágota), 1 consilier nu a votat 
lipsind din sală (Vajna László) HOTĂRÂREA NUMĂRUL 121/2018. 
 PUNCTUL XXX de pe Ordinea de zi: privind aprobarea retragerii municipiului 
Sfântu Gheorghe din Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna. Prezintă 
dl. primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. 
Municipiul Sfântu Gheorghe a aderat la Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în anul 
2007. Între timp am înființat Asociația „Vadon”, care are un domeniu de activitate similar 
sau practic identic cu domeniul de activitate al Asociației pentru Dezvoltarea Turismului, 
prin urmare am decis să retragem municipiul din Asociație. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Atunci, luând în considerare faptul că comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil, să 
decidem, să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 122/2018. 
 PUNCTUL XXXI de pe Ordinea de zi: pentru actualizarea devizului general 
aprobat prin HCL nr. 2/2015 privind probarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare Strada Grădinarilor, Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna”, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă dl. 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „În proiectul de hotărâre 
este vorba de scoaterea unor cheltuieli de proiectare, deoarece în Programul Național de 
Dezvoltare Locală, cheltuielile de proiectare au fost plătite înainte de regulamentul care a 
aprobat investiția, așa că acestea nu au fost aprobate, trebuie scoase din buget.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Are cineva observații? 
Nu. Atunci să votăm despre nr. 31.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 123/2018. 
 PUNCTUL XXXII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”. Prezintă 
doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Dorim să construim o 
grădiniță și o creșă nouă pe Câmpul Frumos, din axa 4.4 al Pogramului operativ regional, 
s-a întocmit studiul de fezabilitate. Conform acestui studiu ar fi vorba de o creșă având 2 
spații pentru 20 de copii, și o clădire constituită din 3 spații pentru 40 copii preșcolari. Eu 
consider că acele persoane, acei copiii merită să asigurăm condiții mai bune, decât cele 
existente în prezent în Câmpul Frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile nr. 1, 2 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări? Nu. Atunci să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 32.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 



 

 

HOTĂRÂREA NUMĂRUL 124/2018. 
 PUNCTUL XXXIII de pe Ordinea de zi: privind aprobarea Documentaţiei de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare clădire 
grădiniţă cu program normal nr. 3”, din strada Oltului nr. 19, Municipiul Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna. Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Grădinița „Benedek Elek” 
dorește să renoveze acest imobil, din păcate, în acest caz nu mai pot să zic că vom depune 
dosarul pentru proiect, deoarece o parte mică în spate a imobilului se află în proprietate 
privată, iar în astfel de cazuri nu putem aplica. În orice caz am întocmit studiul, deoarece 2 
grupuri de copii sunt plasate în continuare în subsolul blocului situat vizavi de Grădinița 
„Benedek Elek”. De asemenea, este un imobil lângă grădiniță, unde sunt birouri, dar acolo 
este în desfășurare o procedură de restituire, deci va trebui dat înapoi mai devreme sau mai 
târziu. Însă clasele sunt necesare și fiind o grădiniță din centru, ar fi bine să aibă și o creșă, 
deoarece există o cerere semnificativă în oraș pentru creșă, deci evident, vom încerca, chiar 
dacă fără fonduri europene, să facem rost de surse de finanțare pentru realizarea acestui 
proiect.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 2 și 5, adică comisia economică, de urbanism și cea juridică au 
răspuns favorabil. Are cineva întrebări? Nu. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre 
nr. 33.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 125/2018. 
 PUNCTUL XXXIV de pe Ordinea de zi: pentru modificarea și completarea H.C.L. 
85/2018 privind instituirea unor măsuri în vederea organizării „Zilelor Sfântu Gheorghe 
2018”. Prezintă domnul viceprimar Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m): „Articolul 7 din H.C.L. nr. 
85 prevede selectarea sponsorului principal, în acest sens s-a desfășurat licitația publică, și 
am primit 2 oferte invalide, comisia nu a reușit să stabilească câștigătorul, prin urmare 
contractul cu sponsorul principal nu se va încheia până la termenul prevăzut. Pentru ca 
sponsorul principal să fie selectat din timp prin licitație publică, și pentru încheierea 
contractului, propunem modificarea regulamentului în așa fel, încât perioada de negociere 
să fie între 5-9 aprilie, nu între 19-26, fiindcă așa am fi în urmă.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări? Nu. Atunci să 
votăm despre proiectul de hotărâre nr. 34.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 126/2018. 
 PUNCTUL XXXV de pe Ordinea de zi: privind încheierea unui contract de 
cofinanțare între Municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret 
Harghita. Prezintă dl. primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Atenție, bicicletă.” 
Mulțumesc frumos pentru ambele, pentru sfat și pentru posibilitate. Anul acesta organizăm 
pentru a 12-ea oară concursul de biciclete din Secuime. Costul total este aproximativ 
250.000 de lei, din care municipiul Sfântu Gheorghe dorește să acopere, să contribuie cu 
30.000 de lei. Practic această sumă acoperă o parte din concursul care se desfășoară la 
Sfântu Gheorghe la data de 7 august, mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 5 și 6 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări sau observații? 
Nu. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 35.” 



 

 

 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 127/2018. 
 PUNCTUL XXXVI de pe Ordinea de zi: pentru modificarea și completarea H.C.L. 
194/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de 
Cultura „Kónya Ádám” Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare. 
Prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Dorim să includem în 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei de Cultura „Kónya Ádám” 
posibilitatea ca în biroul de organizare să fie posibilă vânzarea biletelor altor instituții, 
evenimente culturale care vizitează orașul nostru, respectiv insituțiilor care funcționează în 
oraș, dar nu sunt instituții proprii, în mod evident în schimbul unui comision din prețul 
biletelor.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Comisiile nr. 
1, 4 și 5 au răspuns favorabil. Întrebări, observații dacă sunt... Nu sunt. Atunci să votăm 
despre proiectul de hotărâre nr. 36.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 128/2018. 
 PUNCTUL XXXVII de pe Ordinea de zi: pentru modificarea și completarea 
H.C.L. 23/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Direcției de Asistență Comunitară, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: 
viceprimar, doamna Sztakics Éva-Judit. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „În cazul locatarilor 
locuințelor sociale, la cei, care nu plătesc, dorim să modificăm condițiile de reziliere ale 
contractelor. Până acum am putut iniția rezilierea în cazul unei datorii de 1000 de lei, care 
însemna chiria pentru 4-5 luni. Acum dorim să scădem această perioadă la 3 luni, 
considerăm că în cazul celor care au posibilitatea să stea în locuință socială și nu plătesc 
chiria timp de 3 luni, procedura de recurs poate fi inițiată, nu dorim să extindem perioada 
pentru 4-5 luni, sau să-i ținem în această situație. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Comisiile nr. 1, 3 și 5 au răspuns favorabil. Are cineva întrebări sau observații? 
Nu. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 37.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 129/2018. 
 PUNCTUL XXXVIII de pe Ordinea de zi: privind participarea Municipiului 
Sfântu Gheorghe la finanțarea costului anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați 
la asistenți maternali profesioniști, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice 
instituționalizate, pe anul 2018. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m): „Este obligația orașului 
nostru să contribuie la finanțarea costului pentru persoane care nu dispun de instituții 
proprii adecvate. În astfel de situații vom contribui în continuare la finanțarea instituțiilor 
din județ sau în afara județului, deci este vorba de costul pentru copii orfani, persoane cu 
dizabilități, respectiv persoane vârstnice.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Comisiile nr. 1, 3 și 5 au răspuns favorabil la proiectul de hotărâre. Are cineva întrebări sau 
observații? Nu, atunci rog Consiliul să voteze despre proiectul de hotărâre nr. 38.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 130/2018. 
 PUNCTUL XXXIX de pe Ordinea de zi: privind alegerea preşedintelui de şedinţă 
al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă președintele de ședință. 



 

 

 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Proiectul de hotărâre nr. 
39 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care, dacă sunt prezent, voi fi eu, Bálint 
József, dacă nu, atunci colegul dl. consilier Chochior Andrei. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 131/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
Contractului de asociere nr. 16.312/19.03.2018 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, 
Casa de Cultură „Kónya Ádám” şi Tega S.A. Prezintă doamna consilier Pârvan Rodica. 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Problema este cunoscută. Am depus 
expunerea de motive pentru întocmirea unui proiect de hotărâre privitor la decizia aceea pe 
care o considerăm total inumană, de a desființa scena comunitară din apropierea 
magazinului universal Șugaș, de a o muta în șură, cum am zis eu. Adică undeva în spate, 
unde să nu fie văzută, să nu fie auzită. Ca urmare a acestei hotărâri a dumneavoatsră, 
săptămâna trecută joi și vineri, cred că știți, că a fost organizat acel protest în fața 
primăriei, care gândim că s-a croit drum spre inima, sau sperațiunea dumneavoastră și 
probabil că cineva s-a gândit să facă în așa fel, încât zilele acestea, Sfântu Gheorghe să ne 
unească, nu să ne desparte. Dar vom vedea ce va urma. Motivele le cunoașteți. Eu nu aș 
scoate în evidență, decât două motive. Din totdeanua am avut suspiciunea că acea comisie, 
care organizează Zilele Sfântu Gheorghe este o comisie nereprezentativă în ceea ce ne 
privește. Nu știu cine deleagă pe oamenii acea, dar eu n-am auzit nici odată, ca dl. 
Újvárosi, sau d-na Popa Ana-Maria să se fi implicat în problema comunității românești. 
Probabil că au fost căutați cu lumânarea. Membrii aceștea, la care orice li s-ar fi propus, ar 
fi fost de acord. A fi ”yes men” acum e la modă, eu știu acest lucru. Eu niciodată nu am 
fost și nu voi îmbrățișa o asemenea postură, dar nu îi îndreptățește cu nimic pe acești 
oameni, să facă parte din această comisie. Teatrul n-are de a face, cealată... Întotdeauna am 
avut suspiciunea aceasta că nu e întrebat cine trebuie, pentru că dacă din comisia respectivă 
făceau parte oameni care țineau la comunitatea lor, sigur că ar fi avut ceva de comentat. 
Dar sunt oameni, care nu au opinie, și care preiau așa și spun da înainte de a li se emite 
pretenția să spună da. Iată că știm foarte bine colegul, care a stat ani de zile în stânga mea, 
are un urmaș de seamă în domnul acela, tânărul, care zice că reprezintă comunitatea 
românească. D-na Popa e cu teatrul, eu o respect, dar nu are nici o treabă cu comunitatea 
românească după părerea mea. Eu i-am și spus la discuțiile care au avut loc cu d-na 
Sztakics, acolo doi fac cât unul și așa mai departe, și îmi mențin declarația. De asemenea, 
ceea ce a scos din sărite pe toată lumea, este faptul că s-a afirmat că zona Șugaș, locul 
scenei, sau cel puțin în apropiere, sau undeva în zona aceea, unde a fost amplasat scena 
comunitară, va fi amplasat un podium, cu dimensiuni apropiate, deci cu destinația aceea de 
a se susține pe acel podium programe de muzică stradală. Adică ce nu e podiumul, ce nu 
scena cu dimensiuni apropiate. Nu e 1 și 10, ci 90 de centrimetri. Acum eu nu știu, dacă 
este sau nu este adevărat, dar asta nu face decât să alimenteze în continuare nedumerirea și 
neînțelegera din partea noastră, de ce se înlocuiește... Eu am și compus și am și conceput 
deja un articol, care va apăra în Condeiul. Nu sunt steaguri, sunt panglici. Nu e scenă, e 
podium. Deci va apărea un articol. Nu e albă, e neagră. Așa. N-am scris, decât titlul, pentru 
că nu am avut timp. Poate că nu o să mai scriu și poate ca îmi cer scuze, pentru că am 
gândit un astfel de titlu. Aș dori să se întâple așa. Acum rămâne, ca mașina de vot să intre 
în funcțiune, l-am și spus colegilor. Mașina de vot va intra în funcțiune și vom lua la 
cunoștință care este hotărârea dumneavoastră. Vă mulțumesc, și v-am spus, sper că se 
găsește calea spre rațiune și inimă în așa fel, încât să fie bine. Vă mulțumesc. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. (lb.m): Domnul primar are de adăugat.” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. (lb.r.): 
Mulțumesc. În primul rând, m-aș fi așteptat să organizați un protest împotriva guvernului, 
pentru a protesta, da..., pentru a protesta... Deci în fața prefecturii mă așteptam să vă văd, 
în fața prefecturii, protestând pentru că 7 milioane de lei au fost luate de către acest guvern 
de la Municipiul Sfântu Gheorghe, pentru că întotdeauna uitați de ce discutăm despre 
această problemă. Deci asta este prima observație. Deci mă așteptam să vă văd protestând 
în fața Prefecturii și spunând că e revoltator, ca acest guvern pur și simplu, fără să întrebe 
ia 7 milioane de lei de la Municipiul Sfântu Gheorghe, un orășel mai micuț. De la Cluj au 
luat vreo 20 de milioane de euro. De la Timișoara la fel, și așa mai departe. În al doilea 
rând, în ceea ce privește protestul... 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „E un guvern pe care și 
dumneavoastră îl susțineți...” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r): „Dar este guvernul 
dumneavoastră. Sunt chestiuni, în care îi susținem și îi susținem atunci când cei care sunt 
în opoziție sunt mai răi decât cei care sunt la putere.Dar ...Ok. În primul rând este guvernul 
dumneavoastră. Și eu am protestat, chiar personal în fața primului ministru, al președintelui 
dumneavoastră am spus că este revoltător ceea ce vor să facă. Pe dumneavoastră nu v-am 
auzit protestând. În ceea ce privește protestatarii și mesajele, vreau să vă spun, că am 
pregătit o scrisoare oficială către domnul episcop al Harghitei și Covasnei, în care o să-l 
întreb pe dl. episcop dacă este punctul de vedere oficial al Bisericii Ortodoxe ceea ce s-a 
exprimat aici, în fața primăriei de către un preot ortodox. Nu știu din oraș, nu știu de unde 
este dânsul. De altfel din cei 20, 25 de participanți am văzut, că au fost din Brașov, din 
București veniți, adică reprezentativitatea celor prezenți lasă de dorit, dar acum nu vreau să 
intru în aceste detaaii, pentru că răspunsul la întrebarea reprezentativității o vor da acei 
cetățeni, care vor participa la concertele organizate de zilele orașului și sunt convins că la 
toate concertele formațiilor din București, sau republica Moldova, vor fi mii și mii de 
tineri, care se vor simții bine. Pentru mine ei sunt reprezentativi doamnă și nu acest domn, 
care ține în mână o hârtie pe care scrie: Antal Árpád nu uita Sfântu nu-i moșia ta. E așa... 
De la un golan aștept un text din asta, dar un preot ortodox mă aștept la mai multă tărie, 
așa... Și vă spun, s-ar putea să fie problema mea dar nu știu din Sfântu Gheorghe pe acest 
domn. Nu știu unde e preot. Eu nu l-am întâlnit în Sfântu Gheorghe. Nu știu de unde a 
venit, să protesteze pentru zilele orașului, adică nu știu de unde a venit. În fine. Eu nu-l 
știu. Dacă e din Sfântu, în fine, nu schimbă foarte mult situația. Vreau să știu dacă acesta 
este poziția oficială a Bisericii Ortodoxe, ca să știu și eu, pentru că credeam că am o relație 
instituțională corectă cu Biserica Ortodoxă. Sunt chestiuni în care nu suntem de acord, dar 
am rezolvat problemele cu Biserica Ortodoxă în acest oraș. Adică cineva crede că aducând 
în fața primăriei pe cel mai mare provocator, pe cel mai mare otrăvitor al relației româno-
maghiară, atunci se schimbă ceva, s-a înșelat. Adică eu nu cred că cineva se aștepta ca 
aducând cel mai mare, încă odată, cel mai mare provocator și cel mai mare otrăvitor al 
relațiilor româno-maghiare, asta schimbă situația, se înșală. Pot să vă spun un singur lucru: 
în Sfântu Gheorghe au fost de la Ștefan Bănică Junior, până la Trei Sud Est, de la Carlas 
Dream de la Republica Moldova, până la foarte multe. S-au simțit extraordinar... Andra și 
așa mai departe. S-au simțit extraordinar în Sfântu Gheorghe. Toți vorbesc și au scris și 
public că s-au simțit extraordinar în acest oraș, că au avut un public minunat. La toate 
concertele au participat mii și mii de oameni, și sunt convins că și anul acesta, și din acest 
punct de vedere eu spun sincer, că mă bucur, că aceea care se autodeclară reprezentant al 
comunității românești, boicotează Zilele Sfântu Gheorghe, pentru că vor vedea, că cu acest 
boicot al lor, românii din Sfântu Gheorghe se vor simți foarte bine de zilele orașului, vor 
ieși în număr mare la concertele nu numai românești ci și la cele ungurești, și cele străine și 



 

 

vom avea un eveniment foarte frumos, cu boicotul celor care ar dori să facă lege în acest 
oraș, care nu au un pic de înțelegere, și care spun că nu putem noi să mergem la Muzeul 
Național Secuiesc, că se numește secuiesc, adică la începutul propoziției vorbesc despre 
relațiile româno-maghiare, dar nu mergem noi la Muzeul Național. Cum să mergem noi? 
Ați veni voi la Muzeul Carpaților Răsăriteni? Da, am merge. Care-i problema? Deci aici 
practic s-au adunat în fața primăriei cei care vor să pună presiune pe primărie. Dacă 
consideră că acest lucru se poate întâmpla se înșală. Eu cred că întotdeauna am rezolvat 
problemele prin dialog, dar sunt unii, care dacă nu se întâmplă ceva exact cum își doresc 
ei, atunci strigăm discriminare la București. Acum citesc, că aceleași grupuleț, pentru că nu 
pot să-l numesc altfel, același grupuleț, care se autointitulează reprezentant al românilor 
din Ținutul Secuiesc, este revoltat de faptul că asociațiile și fundațiile din zonă primesc 
sprijin de la guvernul maghiar, și că asociațiile românești nu primesc. Deci n-am înțeles: 
noi ce primim? Noi nu primim nimic de la București, am ajuns să avem universitate 
sprijinită de Budapesta. Am ajuns să avem, să construim locuințe pentru medici din sprijin 
de la Budapesta. Am ajuns să construim teatru și așa mai departe în condițiile în care noi 
plătim impozit pentru statul român. Adică haideți să punem un pic lucrurile la punct, 
autoritățile locale...Nu cred că poate să spună cineva, că noi nu sprijinim asociațiile și 
fundațiile românești, la fel cum sprijinim și pe cele ungurești acolo unde se pot 
caracteristica etnic aceste ONG-uri. Sprijinim teatrul român, și așa mai deparate. Nu am 
citit nicăieri că aceea, din acel grupuleț, care au strigat ani la rând, că vai primarul dă afară 
un intreprinzător român din cinematograful arta și că vrea să facă nu știu ce speculații, 
imobiliare și că niciodată nu va fi al teatrului românesc, să-și fi cerut scuze după ce s-a 
întâmplat exact așa cum am promis în prima secundă. Nimeni nu și-a cerut scuze pentru 
toate acele acuzații oribile pe care și la această masă și altundeva au fost formulate de către 
membrii acelui grupuleț. Nimeni nu a zis nimic după aceea, și pot să vă spun foarte multe 
exemple în care s-a strigat ceva și care după aceea s-a văzut că nu e adevărat și nimeni n-a 
zis: îmi cer scuze. Deci din punctul meu de vedere acest grupuleț nu este reprezentativ 
pentru comunitatea românească din acest oraș. Este poate reprezentativ pentru foarte mulți 
din această țară, dar reprezentativ pentru acest oraș vor fi acei tineri, mai puțin tineri, care 
vor fi în piețele din municipiul Sfântu Gheorghe și se vor distra la concertele românești, 
ungurești și internaționale. Vă mulțumesc și să trăiească orașul nostru. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. (lb.r.): 
Doamna Pârvan aveți cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Da. Am ascultat cu atenție ceea ce 
ați spus dumneavoastră, cu atât mai mult, cu cât și eu am făcut parte din grupul de 
presiune, citez ceea ce ați spus dumneavoastră-nu?-aflat în fața primăriei, pentru că așa am 
simțit că se cade. Eu sper că pot să îmi asum calitatea de apărător, sau de membru al 
comunității românești. Nu cred că cineva mă... Așa... Dovadă că sunt la cincelea mandat și 
zic, că am purtat cu cinste cele 4 mandate și jumătate. Dar nu despre asta era vorba. Era 
vorba despre faptul că nu vedem pădurea din cauza copacilor. Mie așa mi se pare. Adică se 
face o confuzie voită între scena comunitară, pe care noi o doream în centrul orașului și 
unde evoluau formații de la copii, tineri, adulți, așa, care prezentau acolo tradițiile și 
obiceiurile românești, sau maghiare, da? Și scena pe care evoluează nu știu cine, care poate 
cânta oriunde, oricând, pentru că este muzică agreată de toată lumea. Deci înainte de a fi 
universal, ești național. Eu întâi vreau obiceiuri și tradiții, și după aceea să cânte ”Contact” 
și ”Conflict” și nu știu cine pe scena. Așa. M-am îndepărtat de mult timp de acest gen de 
muzică, dar nu asta e important. Deci am avut și eu vârsta la care mă duceam și participam, 
eram îndrăgostită de formația ”Mondial” bunăoară. Dar haideți totuși stimate dle primar, 
cu tot respectul să facem o deosebire între ceea ce vrem noi și ceea ce pare că vrem. Deci 



 

 

dumneavoastră înțelegeți foarte bine. Eu nu v-am subestimat nici odată inteligența și 
calitatea. Sunteți sociolog, deci intrați acolo unde trebuie, dar nici eu nu-s mai...așa, naivă 
și atunci am înțeles foarte bine fondul problemei. Dumneavoastră ne explicați că de fapt 
susținătorii comunității vor fi acei tineri. Păi dacă mutăm acele concerte mâine la Vâlcele, 
sau la Arcuș, ei se duc la Arcuș, la Vâlcele, dar se duc oriunde se cântă muzica aceasta, 
care este la modă și care este și normal să le placă, că sunt tineri. Nu? Nu vorbim despre 
acest lucru. Ei vor evolua pe scena accea din fața Prefecturii. Vin tinerii, noi ne bucurăm că 
vin, pentru că sunt niște zile pline ale orașului. Fondul problemei nu este asta. Noi voiam 
scena pe care erau promovate obiceiurile și tradițiile românești și maghiare, dacă vreți. Și 
voiam ca această scenă să fie în centrul orașului și nu în spatele șurei, așa cum am spus eu, 
adică acolo unde ați dori neapărat să o mutați. Deci una-i una, alta-i alta. Sunt două 
probleme total diferite. Noi dorim scena aceea să ne promovăm obiceiurile și tradițiile în 
centrul orașului și nu la margine, iar dincolo ce se va întâmpla, sigur că da, suntem total 
deschiși la muzica aceea pe care o agrează tinerii, este și normal, și copii mei merg acolo, 
pentru că ei sunt generația care au preluat deschiderea la această muzică. Și le dorim sigur 
că da, petrecere frumoasă. Dar v-am spus, să nu ne facem că nu vedem pădurea din cauza 
copacilor. Deci noi vrem scena pentru obiceiurile și tradițiile noastre. Vă mulțumesc și 
poate că înțelegeți.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
comentarii. Răspunsurile comisiilor sunt interesante. Cu nr. 5 comisia juridică a răspuns 
favorabil cu 4 voturi pentru, comisia de urbanism cu nr. 2 a răspuns cu 5 voturi negative și 
1 abținere din partea lui Bálint József, comisia economică cu nr. 1 a răspuns cu 1 vot 
pentru din partea lui Cochior Andrei, 1 abținere din partea lui Bálint József și 3 voturi 
împotrivă. Eu aș dori să argumentez decizia mea de abținere. Nu vreau să fiu prezent pe 
această scenă. Mulțumesc. Nu mai sunt alte observații. Rog Consiliul să voteze despre 
spectacolul nr. D1. Dacă aprobați sau nu. Cine votează da, aprobă. Proiectul de hotărâre 
este clar, conform propunerii, se solicită relocarea scenei în centru. Răspunsul pozitiv 
înseamnă că aprobați proiectul de hotărâre, răspunsul negativ înseamnă că-l respingeți. La 
sfârșit trebuia să explic. Deci să votăm. Să vedem cine votează aiurea.” 
 Se votează cu 4 voturi pentru (Cochior Andrei, Comăneci Liviu-Vasile, Gheorghe 
Ion, Pârvan Rodica), 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), 12 voturi împotrivă (Csatlos 
László, Cserey Zoltán-Mihály, József Álmos-Zoltán, Kelemen Szilárd-Péter, Kondor 
Ágota, Magyarosi Imola-Piroska, Miklós Zoltán, Székely Kincső, Sztakics Éva-Judit, 
Tischler Ferenc, Toth-Birtan Csaba, Zsigmond József), 1 consilier nu a votat lipsind din 
sală (Vajna László). 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „4 voturi pentru, 2 abțineri, 
12 voturi negative, deci acest proiect de hotărâre nu a fost aprobat.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: privind acordarea unui sprijin Parohiei 
Reformate Sfântu Gheorghe I. Prezintă domnul primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Vrem să 
dăm pietre cubice pentru un pavaj de 1000 de mp pentru Biserica Reformată. Valoarea de 
inventar este de 25.050 de lei. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Au 
răspuns comisiile nr. 1, 3 și 5, comisiile nr. 3 și 5 doar pozitiv, comisia nr. 1 cu 4 voturi 
pentru, iar colegul Cochior Andrei nu vrea pietre cubice. El s-a abținut. Alte observații 
dacă mai sunt... Nu sunt. Atunci să votăm despre proiectul de hotărâre D2.  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Vajna László) 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 132/2018. 
 „Mulțumesc frumos. A mai cerut cuvântul la Diverse colega, doamna consilier 



 

 

Pârvan Rodica. Mai mențineți?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu.” 
 Domnul consilier GHEORGHE ION (lb.r): nu vorbește în microfon, nu se aude. 
 Domnul președinte de ședință BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Nu mai sunt alte puncte pe 
Ordinea de zi, prin urmare vă mulțumesc pentru prezență, pentru participarea activă și vă 
doresc sărbători fericite, vacanță plăcută!” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26 aprilie 2018.  
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