
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 78/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 27 septembrie 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 Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Kondor Ágota, Sztakics Éva-Judit. 
 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. 1105/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul muncipiului 
Sfântu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár 
Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele colegilor mei consilieri, precum reprezentanților presei și cei prezenți la 
ședință. Începem ședința ordinară din luna aceasta care deocamdată conține 25 de puncte 
pe Ordinea de zi. Dacă cineva are observații în legătură cu Ordinea de zi? Domnule 
primar!  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Înainte 
de a prezenta propunerile mele privind punctele ”D” de pe Ordinea de zi de astăzi, aș dori 
să vă spun, că în mod oficial ședința cu comisiile de specialitate au fost convocate pentru 
oră 13, dacă s-a prelungit un pic ședința cu comisiile de specialitate, nu înțeleg, acest lucru 
de ce ar însemna problemă pentru unii, sunt multe puncte pe Ordinea de zi, deci nu am 
înțeles supărarea doamnei consilier. Deci aș dori să propun includerea a câtorva puncte pe 
Ordinea de zi, vom propune împreună cu domnul viceprimar în total șapte puncte. Punctele 
D1 și D3 vor fi formulate de domnul viceprimar, proiectul de hotărâre D2 se referă la 
faptul, că dorim să reglementăm parcarea din cartierele rezidențiale, punctul D4 este legat 
de finanțarea Asociației Club Sportiv ”Sepsi Sic”, punctul D5 se referă la modificarea HCL 
nr. 124/2018, în punctul D6 este vorba despre un contract de asociere încheiat cu Agenția 
Națională Antidrog, iar punctul D7 este legat de modificarea contractului de asociere 
încheiat cu Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong 
Klub. Mulțumesc frumos!” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos! Domnul viceprimar are cuvântul!” 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Deci dorim să propunem 
includerea punctului D1 pe Ordinea de zi. Proiectul de hotărâre se referă la intabularea 
străzii având denumirea de ”Înfundată”, nu am reușit să păstrăm denumirea în limba 
maghiară ”Zsákutca”. Punctul D3 se referă la modificarea HCL nr. 218/2016 legată de 
SEPSIIPAR S.R.L. 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 



 

 

frumos. Doamna Pârvan, aveți cuvântul!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La diverse.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bine, am notat. 
Mai întâi îl rog pe domnul consilier Bálint József să preia cuvântul!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat! 
Observația mea se leagă de Ordinea de zi, prin faptul că, văzând că apar puncte 
suplimentare pentru Ordinea de zi chiar și în cursul ședinței, precum propunerile D6 și D7, 
luând în considerare acest fapt, aș dori să vă reproșez că inițiativa noastră depusă cu 2 luni 
în urmă, proiectul nostru de hotărâre, care ar avea drept rezultat schimbarea sensului unic 
al unei străzi în circulație în ambele sensuri, nu a ajuns nici până astăzi în fața Consiliului 
Local, în ciuda faptului că în ședința ordinară ținută cu 2 luni în urmă, am interpretat gestul 
acela de a da din cap ca semn de aprobare că acest proiect va fi dezbătut în curând. Ca 
urmare am decis împreună cu colegul meu de fracțiune, că nu vom vota nici la ședința de 
astăzi, cu excepția unuia care va influența și cea din luna viitoare. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
pentru observația făcută. Doamnă secreatar, aveți cuvântul!” 
 Doamna KULCSÁR TÜNDE – ILDIKÓ, secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe (lb.m.): „Aș dori să răspund la prima observație a domnului consilier, nu la a 
doua. Proiectul de hotărâre este finalizat, a fost dezbătut de comisia de circulație, însă 
deoarece proiectul de hotărâre are caracter normativ, trebuie mediatizat pentru o perioadă 
de 30 de zile lucrătoare, așteptând opinia populației. După acesta trebuie trimis la 
Ministerul Transportului, nu Ministerul Transportului ci Ministerul de Interne, Serviciul 
Rutier al Poliției din Municipiul Sfântu Gheorghe, după care poate fi supus aprobării. 
Mulțumesc. Am doar atât de adăugat, că această procedură a avut loc în ordine inversă, 
fiind vorbă de o inițiativă civică. Deci și în cazul acesta a fost respectat în prealabil această 
perioadă de 30 de zile. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Colegul 
consilier Bálint își menține...? Bine. 
 Doamna Pârvan, aveți cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Nu vorbește în microfon, nu se 
aude. 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Da, da. A fost 
supus dezbaterii publice, de exemplu domnul Ivan a venit cu foarte multe propuneri de 
modificare, unele pertinente au fost introduse în proiect, binevenite, deci da, a fost. În 
regulă.  
 (lb.m.): Vă rog să votați includerea punctelor suplimentare în Ordinea de zi. Despre 
includerea punctului D1 privind intabularea unei străzi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Despre includerea punctului D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Despre includerea punctului D3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Despre includerea punctului D4.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Despre includerea punctului D5.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Despre includerea punctului D6.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 



 

 

 „Și despre includerea punctului D7.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István). 
 „Vă rog să votați Ordinea de zi în întregime! 
 „Înainte de a trece la Ordinea de zi, avem de votat trei procese-verbale, unul din 
data de 26 iulie. Vă rog să votați!”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 14 august.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 „Și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 13 septembrie.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada 
Vânătorilor nr. 25. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Terenul menționat mai sus 
aparține domeniului privat al Municipiului Sfântu Gheorghe, însă a fost folosit de către 
persoana numită. Terenul în cauză este construibil, nu poate fi utilizat în nici un alt scop, 
de aceea am evaluat și am propus pentru cumpărare, proprietarul terenului situat pe strada 
Vânătorilor nr. 25 a acceptat prețul nostru evaluat la o sumă de 11.390,00 EUR, ca urmare 
propunem încheierea contractului de vânzare-cumpărare.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „În regulă. 
Mulțumim frumos. Proiectul a primit avizul favorabil a comisiilor nr. 1, 2 și 5. Vă rog să 
votați, dacă nu există…scuzați-mă! Colegul Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Ceea ce privește pe aceste terenuri, am ajuns la finalul unui proces de aproape 10 ani, 
deoarece solicitările privind cumpărarea acestor terenuri au fost deja înregistrate cu 10 ani 
în urmă, măsurarea acestor terenuri s-a început cu 8 ani în urmă, deci este vorba de un 
proces, care nu a fost unul rapid. Eu aș avea o întrebare. Avem trei proiecte de hotărâre nr. 
1, 2 și 3 pentru diferite parcele, însă din aceeași zonă. Dacă este un solicitant care locuiește 
în aceeași stradă și se află în situația disperată de a fi solicitat terenul în cauză, însă a fost 
nevoit să respingă oferta din cauza prețului propus?” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnul 
viceprimar are cuvântul.” 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Nu am cunoștință de nici-
o persoană, care a solicitat, apoi a refuzat cumpărarea, însă nici nu am avut cunoștință de 
numele tuturor solicitanților de atunci, noi am evaluat toate terenurile, am publicat prețurile 
acestora, bineînțeles nu avem aici toate răspunsurile, sunt unele persoane care nu au 
răspuns încă la oferta noastră, probabil nu au preluat încă sau se mai gândesc. Repet, prețul 
evaluat a fost comunicat către toate persoanele interesate, deocamdată am primit atâtea 
răspunsuri la oferta noastră.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Nefiind alte observații, vă rog să votați în privința proiectului de hotărâre nr. 1!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 277/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada 
Vânătorilor nr. 45. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Este vorba de un teren de 
același tip, în cazul acesta prețul evaluat și aprobat este o sumă de 9.060,00 EUR.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul a 
primit de asemenea avizul favorabil a comisiilor nr. 1, 2 și 5. Nefiind observații, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 278/2018. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
unor terenuri proprietate privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada 
Vânătorilor nr. 51. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Este vorba de un proiect 
de hotărâre cu caracter asemănător, prețul de vânzare pentru acest teren este de 8.330,00 
EUR.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul a 
primit de asemenea avizul favorabil a comisiilor nr. 1, 2 și 5. Nefiind observații, vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 279/2018. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ruţă Radu - Cătălin, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. Prezintă: domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „De la punctele 4-11 sunt în 
total 8 proiecte de hotărâre care se refere la atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor 
situate în strada Borvíz, deci acum atribuim în total 8 parcele unor tineri care pot primi 
terenuri în cadrul programului ”Hai acasă!” în conformitate cu Legea 15/2003, aceste 
terenuri sunt de o suprafață între 281-337 m2. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „În privința 
proiectelor 4-11 dorește să preia cuvântul domnul consilier Cochior. Aveți cuvântul!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc frumos. Aș dori să fiu 
lămurit cu aceste suprafețe pentru că nu sunt împotrivă, ca tinerii să nu primească. Sunt 
împotriva unor abuzuri pentru care eu n-am primit răspuns din 1995. 1. Aceste suprafețe de 
teren cui aparțin? Cui au aparținut? Nu râdeți! Nu râdeți! Că dumneavoastră votați și o să 
vedem mai târziu. Dacă nu știți să-mi răspundeți și să-mi dați explicații la cele 1.022 de 
hectare, repet 1.022 de hectare, public, aici, cer Direcției Naționale Anticorupție, DGA-
ului din Sfântu Gheorghe și de Cercetări Penale al Poliției, să-mi dea răspuns în scris. Dacă 
am greșit, suport consecințele, iar cei care au greșit, să suporte consecințele! Public am 
cerut și sper ca mass-media se va trezi la realitate. Sper. Pentru că din 1.022 de hectare 
rămâne 60 și din 60 rămâne 50 și nu știu cât, pentru că pentru 3 hectare ne judecăm. Este 
rușinos, pentru că armata, scrie în Constituția României, este voința poporului. Și atunci 
dacă armata se plimbă la Brașov la poligon, pe banii cui se plimbă? Pe banii cui? Eu vă rog 
frumos, răspuns concret, nu facem mișto unul de altul. Pentru că dacă am făcut acum 
public și nu o să-mi dați răspuns concret nici Cercetării Penale a Poliției, nici DNA Brașov, 
înseamnă că este clar, că mergem cu satele paralele în România. Și dacă ați înțeles ceva, e 
bine, dacă nu, eu vă mulțumesc. Eu nu voi vota aceste proiecte. Mulțumesc frumos.”  
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
pentru observația valoroasă, are cuvântul domnul primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci domnule consilier, dacă 
vom studia harta județului poate vom găsi sate paralele cu orașul Sfântu Gheorghe, nu știu, 



 

 

eu cunosc termenul de „stat paralel”, nu „sat paralel”, dar asta probabil... Eu neavând limba 
maternă limba română, dumneavoastră folosiți termenul corect, și nu eu sunt cel care 
folosește termenul corect. Vreau să vă răspund foarte exact la întrebarea ”Cui aparține?” 
Deci aparține Municipiului Sfântu Gheorghe, este în proprietatea privată a Municipiului 
Sfântu Gheorghe și prin H.C.L. are ca destinație exact ceea ce discutăm noi astăzi, deci 
destinația acelor terenuri este să le oferim pentru tineri, pentru a construi locuințe conform 
Legii nr. 15 din 2003. Deci ca să vă mai lămuresc un pic, dacă mergeți spre Șugaș Băi, 
vorbim despre terenuri din partea stângă a străzii Borvíz, iar poligonul este în partea 
dreaptă. Faptul că armata face deplasări la Brașov sau Miercurea Ciuc este din cauza 
faptului, că acest poligon nu este omologat, deci nu are nicio treabă cu această hotărâre, cu 
acest proiect de hotărâre, una-i una, alta-i alta, deci nu știu, de unde ați scos aceste lucruri, 
încă odată, este în proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe și are ca destinație 
exact construirea de locuințe pentru tineri. Asta este partea juridică a situației. Există carte 
funciară, nu vă pot spune numărul pe de rost a cărții funciare, dar este anexat la material, 
dar vă dați seama, că este foarte clar, că nu putem da terenul armatei, pentru nimeni. Nici 
pentru cimitir nu am putut da fără acordul Ministerului, cu toate că am avut o largă 
susținere din partea tuturor cultelor, nu am reușit să extindem cimitirul în dauna 
Ministerului Apărării, atâta timp, cât Ministerul nu renunță măcar la o parte. Este o altă 
situație și o altă problemă, că într-adevăr sunt 70 de hectare pe teritoriul administrativ al 
Municipiului, neomologați, nu pot fi folosite pentru trageri și în loc să construim acolo, să 
le dăm la tineri, să construim blocuri, să facem orice, spitale, orice acolo, noi stăm și ne 
uităm cum armata nu folosește acel poligon, pentru că nu mai este omologat acel poligon. 
Acesta este cauza pentru care, într-adevăr în alte orașe se fac deplasări, în Brașov, 
respectiv Miercurea Ciuc, pentru a-și desfășura activitatea. Dar acel omolog nu este și nu 
va mai fi niciodată omologat, pentru că sunt construite case în zona respectivă, există 
biserică în zona respectivă și este evident, că nu se mai pune problema ca vreodată acel 
poligon să fie omologat. Singura chestiune, despre care putem vorbi: Când se va preda 
poligonul orașului? Eu aș fi dorit să vorbim în termen de trecut, dar din păcate trebuie să 
vorbim în termen de viitor. Dar cu siguranță se va întâmpla, dacă nu mâine, poate poimâine 
sau mai încolo. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos, domnule primar!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Rămân…” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Doriți să 
preluați cuvântul, domnule Cochior? Aveți cuvântul.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Da. Da…Eu sunt de acord cu 
dumneavoastră, ce ați zis. Sunt foarte de acord, domnule primar! Îmi pare rău, că nu este 
doamna Sztakics, să-i dau acum un răspuns acum cu comuniștii. Și vă rog să notați: Legea 
nr. 59/1974, art. 3 lit. e: terenuri cu regimuri speciale. Altul: în 1921 a fost publicat în 
Monitorul Oficial, în 1921. În 1923 s-a predat pe bază de proces-verbal. În anul 1995, 
persoana mea, 95, scrie: ”liber de sarcini, proprietatea Ministerului Apărării Naționale”. 
Deci haideți să nu ne contrazicem. Eu nu sunt de acord. Indiferent ce e. Eu am cerut un 
răspuns concret. Instituțiile statului, care iau bani grași, să dea un răspuns. Dacă sunt 
vinovați suportă consecințele. Să vedem cine este vinovat. Vă mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim 
frumos. Aici foarte concret trebuie să votăm foarte concret, dacă Ruță Radu-Cătălin din 
Sfântu Gheorghe primește acel teren de 337 m2 pentru a construi o casă. Concretul asta 
este în cazul de față.” 



 

 

 (lb.m.) ”Vă rog să votăm proiectul de hotărâre nr. 4!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 280/2018. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Pál Albert, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Vă rog, să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 281/2018. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Olaru Adrian – Ionuţ, în 
scopul construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Vă rog, să votați! Doriți să luați cuvântul la nr. 7?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, pentru că eu nu sunt obișnuită 
să votez așa mecanic, pentru că cineva vrea să votez sau să nu votez. Deci întotdeauna am 
dat vot de conștiință. Deci eu tot nu sunt lămurită. Deci pe partea stângă, cum mergem spre 
stânga, eu cunosc bine locația, pentru că îmi place să merg la Șugaș. Deci nu aparține 
poligonului, susțineți dumneavoastră domule primar. Eu nu sunt din comisia de urbanism, 
nici în comisia juridică, deci nu puteam să pun aceste întrebări acolo. Deci legal, această 
bucățică de teren poate fi atribuită fără probleme, deci nu lezează cu nimic proprietatea. 
Deci domnul susține că ar fi al poligonului, parcă eu n-aș vota acel teren ca fiind al 
poligonului. Dar dacă dumneavoastră ați spus, eu cred, ce spuneți, dar fă rog să mai 
confirmați, să știu că am dat un vot. Că este vorba de vreo 6-7 proiecte și vreau să dorm 
bine la noapte, știți? Vă mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnule 
primar, aveți cuvântul!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, doamnă scumpă, câți 
sunt în țara asta, care își doresc, ca eu să nu dorm bine, credeți-mă, că nu aș veni cu un 
proiect de hotărâre prin care cineva de la această masă să nu doarmă bine. Deci încă odată, 
pe acest teren există un plan urbanistic zonal aprobat de Primăria Municipiului Sfântu 
Gheorghe în urmă cu mulți ani, modificat de foarte multe ori, de fiecare dată pentru a 
respecta acele prevederi ale legii, care scrie foarte clar condițiile pentru care aceste terenuri 
pot fi acordate pentru tineri pentru construirea de locuințe. Încă odată, acest teren este 
proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe și ca și destinație deja am votat cu o 
altă ocazie, că aceasta este destinația acestor terenuri. Vă mulțumesc… Nu știu dacă am 
fost destul de explicit și destul de clar.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Bine, atunci vă 
rog frumos să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 282/2018. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Décsei Kinga, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Numitei Décsei Kinga atribuim un teren în suprafață de 300 m2. Vă rog, să 
votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 283/2018. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 



 

 

folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Deák Szabolcs, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Numitului Deák Szabolcs atribuim un teren în suprafață de 281 m2. Proiectele 4-
11 se referă la terenuri situate în strada Borvíz, fiind avizate favorabil de toate cele trei 
comisii, cea juridică, economică și de urbanism. Vă rog, să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot îmotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 284/2018. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Ciorici Daniela - Valentina, în 
scopul construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Numitei Ciorici Daniela-Valentina atribuim un teren în suprafață de 281 m2. Vă 
rog, să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 285/2018. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitului Ciorici Alexandru, în scopul 
construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Numitului Ciorici Alexandru atribuim un teren în suprafață de 281 m2. Vă rog, să 
votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 286/2018. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. Borvíz, numitei Avăndănii Anca – Nicoleta, în 
scopul construirii unei locuinţe unifamiliale. 
 „Numitei Avăndănii Anca Nicoleta atribuim un teren în suprafață de 281 m2. Vă 
rog, să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Cochior Andrei), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 287/2018. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Contract de comodat între Municipiului Sfântu Gheorghe și Muzeul Național Secuiesc. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Anul acesta are loc pentru 
a cincea oară Bienala de Grafică din Sfântu Gheorghe, organizatorul fiind, așa cum ne-am 
obișnuit, Muzeul Național Secuiesc. Iar în scopul derulării corespunzătoare sunt necesare 
acele săli care stau în prezent nefolosite în imobilul nostru din strada Gróf Mikó Imre, nr. 
9, astfel inițiem atribuirea în folosință gratuită a acestor săli în favoarea Muzeului Național 
Secuiesc, pentru perioada Bienalei, respectiv între 1 ocombrie și 15 octombrie.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul a 
primit avizul favorabil al comisiei economice. Nefiind observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 288/2018. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind prelungirea unui 
contract de concesiune asupra unei suprafeţe destinate extinderii construcţiei pe terenul 
alăturat. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Ca și în cazul celor apăruți 
în cadrul aproape a tuturor ședințe de consiliu, se asigură acces la un imobil unei persoane 
juridice, propunem prelungirea contractului pentru o perioadă de 3 ani, cu prețul obișnuit 
de închiriere de 5,00 EUR/m2.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice și de 
urbanism. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 289/2018. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 3/2014 privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea şi distribuţia energiei 
termice pe bază de gaze naturale pentru Municipiul Sfântu Gheorghe, de către URBAN-
LOCATO S.R.L, cu modificările ulterioare. Prezintă Toth-Birtan Csaba. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „În momentul actual prețul 
local al energiei termice asigurate de către URBAN-LOCATO S.R.L., pe baza H.C.L. nr. 
375/2016, respectiv a H.C.L. nr. 3/2014 este 356,81 RON pe gigacalorie, din care valoarea 
ajutorului lunar pentru încălzirea locuinței cu energie termică acordat pentru populație este 
de 210,83 RON și valoarea facturată este o sumă de 145,98 RON pe gigacalorie. Potrivit 
propunerii, prețul total ar fi 427,26 RON din care valoarea ajutorului acordat ar fi 252,43 
RON pe gigacalorie, iar facturarea către populație ar fi o sumă în valoare de 174,78 RON 
pe gigacalorie. Motivarea modificării depuse de URBAN-LOCATO S.R.L se referă la 
faptul, că în perioada trecută, deci începând cu anul 2016 a crescut salariul de bază minim 
pe economie, respectiv prețul resurselor energetice.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice. Vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre nr. 14!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 290/2018. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu 
MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Prin H.C.L. nr. 154 am 
micșorat capitalul social al firmei MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe, materializarea 
acestuia fiind un teren în suprafață de 19.200 m2 preluat în patrimoniul orașului, însă este 
necesară și modificarea listei de patrimoniu al firmei MULTI-TRANS S.A., anexată 
contractului, cu bunurile situate pe terenul acela, respectiv cu echipamente de bază, care s-
au amortizat, fiind expirată perioada de utilizare a acestora.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul a 
primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice. Dacă nu sunt observații vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 291/2018. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a 
domeniului public şi privat nr. 6280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor 
sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „În ultima perioadă s-a 
efectuat în mod continuu echiparea arenei sportive din Municipiul Sfântu Gheorghe având 
o capacitate de 3.000 de locuri, municipiul a cumpărat mai multe bunuri mobile și acestea 
vor fi predate firmei SEPSI REKREATÍV S.A. Deci este necesară modificarea listei de 



 

 

patrimoniu anexa 4G a contractului de concesiune prin includerea acestor bunuri 
materiale.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice. Dacă nu sunt 
observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 292/2018. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 4/2017 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al 
sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările 
publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările si completările 
ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Vom 
modifica Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de 
staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată, în 
conformitate cu art. 12 vor fi disponibile 4 tipuri de abonament, un tip de abonament este 
valabil pentru o perioadă de minim 1 lună și maxim de 1 an, autorizație de parcare pentru 
riverani. Al doilea este abonamentul sau autorizația de parcare care se referă la persoanele 
cu handicap. Al treilea este autorizația de parcare valabilă pentru mașinile electrice, iar al 
patrulea este autorizația de parcare valabilă pentru o perioadă de minim 1 lună și maxim 1 
an. Art. 14 clarifică condițiile care trebuie îndeplinite, respectiv documentele care trebuie 
anexate cererilor. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice și de 
urbanism. Dacă nu sunt observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 293/2018. 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 8/03.09.2018 pentru Planul Urbanistic Zonal „Zonă locuințe”, 
str. Jókai Mór, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Cetățeanul Hosszú Árpád din Sfântu Gheorghe este proprietarul unui teren în suprafață de 
13.814 m2, parțial livadă și dorește parcelarea acestui teren și valorificarea acestuia sub 
formă de zonă rezidențială. Din acest motiv este necesară aprobarea proiectului de 
hotărâre, pentru începerea acestui proceduri.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor de urbanism și juridice și dacă nu 
sunt observații, vă rog să votați! 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu votează lipsind din sală (Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
294/2018. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Zonă comerț și servicii industriale”, Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Proprietarii terenurilor situate pe partea vestică a străzii Syilveszter Lajos sunt Szilvasi 
Melinda și Asociații, doresc transformarea terenului în teren intravilan, din acest motiv a 
fost necesară elaborarea planului urbanistic, despre care vom vota acum. Mulțumesc 



 

 

frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor juridice și de urbanism. Vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu votează lipsind din sală (Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
295/2018. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
indicatorilor aprobați prin HCL 297/2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea str. Sporturilor între 
str. 1 Decembrie 1918 și str. Nuferilor”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Studiul de fezabilitate 
pentru strada Sporturilor a fost elaborat în anul 2015, deci în urma factorilor de influență 
asupra prețurilor ivite ulterior este necesară actualizarea acestuia, printre altele salariul 
minim pe economie a crescut de la suma de 975 RON la 1900 RON, însă a crescut în mod 
semnificativ și prețul combustibilului de la 5,3 RON/l la 5,8 RON/l, vorbesc desigur de 
prețuri medii. Totodată deoarece dorim să utilizăm posibilitățile guvernamentale de 
finanțare anunțate în a doua etapă al Programului Național de Dezvoltare Regională, 
bugetul lucrărilor este divizat în sume provenite din bugetul de stat, respectiv cel local, 
astfel încât din bugetul de stat 2.098.997,00 RON, iar din bugetul local dorim să cheltuim 
pe acest proiect o sumă de 232.704,00 RON, prețurile includ TVA.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice și de 
urbanism. Dacă nu sunt observații, vă rog să votați! 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 296/2018. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
Procedurii privind acordarea unui ajutor de minimis individual pentru “Incubatorul de 
afaceri Sfântul Gheorghe, Covasna, cu portfoliu mixt” prin fondator Covimm Consulting 
SRL, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 
169/2018. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Legea 
nr. 102/2016 prevede că incubatoarele de afaceri sunt scutite de plata taxei de imobil 
respectiv că sunt îndreptățite la ajutor de minimis individual, de aceea hotărârea prin care 
reglementăm acordarea ajutorului de minimis individual va fi modificată în așa mod, încât 
să putem acorda acest ajutor minimis individual și acestui incubator de afaceri. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice. Dacă nu sunt 
observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 297/2018. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 
şcolar 2018-2019. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În anul 
școlar 2018-2019 aprobăm 4 categorii de burse pentru instituțiile noastre școlare, respectiv 



 

 

cuantumul acestora, în cazul burselor de excelență vom acorda o bursă lunară de 150 RON, 
în cazul burselor de merit 100 RON, în cazul burselor de studiu 35 RON, în cazul burselor 
sociale 60 RON. Puteți răspunde, să nu vă faceți griji!” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog să 
închideți telefoanele mobile!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Totodată ne decidem în art. 2 în privința faptului, că ce sumă se poate aloca dintr-o 
categorie de bursă în cadrul unei instituții de învățământ, mai exact i se poate aloca unui 
procentaj de 0,3% din numărul elevilor în cazul burselor de excelență, 1% din numărul 
elevilor în cazul burselor de merit, 1,5% din numărul elevilor în cazul burselor de studiu, 
3,5% din numărul elevilor în cazul burselor sociale. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul a 
primit avizul favorabil al comisiilor juridice și culturale, vă rog să votați despre proiectul 
de hotărâre!” 
 „Nene Álmos, de ce nu ai votat?” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS (lb.m.): „Am votat împotrivă, fiindcă nu sunt 
de acord cu alocarea burselor sub formă divizată pe categorii. Am zis, că această bursă ar 
trebui să fie distribuită la nivel de oraș. Pentru că sub această formă, așa zisele școli de tip 
elit pot ajunge astfel într-o situație dezavantajoasă față de școlile care primesc eventual 1-2 
premii și presupun că din acest motiv li se va aloca bursa de excelență. Deci ca să vă dau 
un exemplu concret, presupun că în Colegiul Mikó vor fi 15 oameni care obțin locul 1 la 
nivel național și procentajul de 0,3% nu va ajunge decât pentru câțiva elevi, în timp ce 
dintr-o altă școală cineva obține locul 3 și acest singur premiu este de ajuns pentru a primi 
bursa de excelență. Mulțumesc frumos. Din acest motiv am votat împotrivă. Deci aș dori 
ca această bursă să fie distribuită la nivel de oraș.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Domnule primar?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Abordarea este absolut justificată. Este foarte greu de comparat. Totodată am alocat de 
obicei și alte categorii de burse și în cazul acelora nu procedăm în acest mod, însă este 
important ca să fie premiați cei mai buni elevi, respectiv activitatea acestora. În afară de 
acesta, avem și un alt sistem de bursă, cu o valoare chiar mai mare decât acesta, dacă nu 
greșesc, iar acolo bursele sunt alocate pe baza unor criterii destul de precise și acolo nu le 
separăm pe instituții de învățământ individuale, ci abordăm întregul oraș ca pe o singură 
instituție.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Nene Álmos, te 
rog, să votezi!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (József Álmos), 2 consilieri nu 
votează (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 298/2018. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe și Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna pentru premierea 
cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2017-2018. Prezintă: Antal Árpád-
András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Este aproape totul inclus în 
denumirea proiectului, completez doar cu suma în cauză, Primăria contribuie cu o sumă de 
2.000,00 RON la acest program. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 



 

 

frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice și culturale. 
Dacă nu sunt observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 299/2018. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la schimbarea 
denumirii Direcţiei de Asistenţă Comunitară în Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu 
Gheorghe și modificarea organigramei, respectiv a statului de funcții. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 717/2017, suntem obligați să schimbăm 
denumirea instituției, deci de acum instituția se va numi Direcţia de Asistenţă Socială 
Sfântu Gheorghe, totodată, la solicitarea direcțiunii vom modifica un post contractual la 
unul de funcționar public. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Vă rog frumos, 
un coleg sau un oaspete a lăsat un telefon mobil în paltonul său de pe cuier. Vă rog frumos 
să-l închideți… Bine. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor nr. 3 și 5. Dacă nu 
sunt observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu votează lipsind din sală (Cserey Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
300/2018. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 „Colegul care urmează este domnul Gheorghe Ion, în lipsa dânsului, ședințele vor fi 
conduse de domnul József Álmos-Zoltán. Vă rog, să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Cserey 
Zoltán), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 301/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind întabularea în 
domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Înfundată. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „Strada denumită 
”Înfundată” pe baza H.C.L. nr. 142/2005 a ajuns acum în situația de a fi intabulată, în 
temeiul Legii nr. 213/1998 bunurile proprietate publică sau aflate în folosință publică, pot 
fi intabulate în domeniul public al municipiului, propunem acest lucru și în cazul străzii 
Înfundate.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor nr. 1, 2 și 5, respectiv juridice, 
economice și de urbanism. Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 302/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii 
unor măsuri pentru staţionarea autovehiculelor în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Numărul mașinilor crește în mod continuu în orașul nostru și încercăm să reglementăm 
spațiul nostru public în așa mod, încât locatarii orașului să poată parca într-un mod cât mai 
civilizat, mai ales în jurul blocurilor de locuință. Prin acest proiect de hotărâre dorim să 
rezolvăm două probleme. Pe de o parte, ca în parcările din zonele rezidențiale 



 

 

autovehicolele de transport marfă, autobuzele, dubele, camioanele să nu ocupe locurile de 
parcare destinate autovehiculelor. În cele mai multe cazuri, un astfel de vehicul ocupă 2 
sau chiar 3 locuri de parcare. Vehiculele utilitare și autobuzele de acest tip fiind mult mai 
lungi decât autoturismele, aceștia deranjează de cele mai multe ori chiar și circulația. 
Acesta este o parte a problemelor pe care dorim să rezolvăm, pe de altă parte, dorim să 
rezolvăm ca acele persoane, care dețin garaje în spațiu public, să le utilizeze pentru 
depozitarea autovehiculului, în loc să desfășoare alte activități în aceste garaje. Din acest 
motiv, propunerea se referă la faptul, că dorim să interzicem în spațiile publice, în zonele 
rezidenţiale între orele 18 și 6, staţionarea voluntară a vehiculelor cu o masă totală maximă 
autorizată mai mare de 1,9 tone pentru transportul de marfă şi a vehiculelor care au mai 
mult de 8+1 locuri pe scaune pentru transportul de persoane. Respectiv acele persoane, 
care sunt proprietari de garaj, dar subliniez, vorbim despre garajele aflate pe domeniul 
public, între orele 24-06. Deci prin acest interval de ore semnalizăm faptul, că nu dorim să 
interzicem oprirea în fața blocului în cazurile în care de exemplu cineva fuge repede acasă 
din școală cu copilul său sau întorcându-se după cumpărături, ci dorim să obținem 
utilizarea garajelor pentru depozitarea autovehiculelor în locul altor activități desfășurate în 
aceste imobile. Din aceste motiv practic între miez de noapte și ora 6 dimineața proprietarii 
garajelor nu vor avea dreptul de a-şi parca maşinile în alt spaţiu din zonă pe o rază de 300 
de metri. Rog pe toată lumea să susțină acest proiect și sper ca parcarea să devină astfel un 
pic mai ordonată și civilizată, respectiv să rămână mai mult spațiu pentru autoturisme. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Doresc să fac precizarea potrivit căreia proiectul de hotărâre se refera în cazul 
proprietarilor de garaj la un interval între orele 18 și 6, iar comisiile juridice și economice 
au propus modificarea acestui interval la orele 22-6. Are cuvântul colegul nostru Bálint 
József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Acest proiect poate rezulta să ne apropiem de rezolvarea unei probleme, care va facilita 
circulația greoaie datorită depozitării mai multor autovehicule în spații înguste, bineînțeles, 
putem avea chiar o sută de idei în privința rezolvării acestei probleme, aici avem câteva 
dintre aceștia, care probabil ne vor aduce mai aproape de soluționare, în primul rând prin 
faptul că se vor exclude pentru un anumit interval de timp vehiculele cu masă mai mare din 
zonele rezidențiale, fapt care este chiar de apreciat, fiind vorba de una dintre posibilitățile 
prin care se poate facilita soluționarea acestei situații. Este foarte probabil, mai ales, citind 
observațiile, că mulți vor fi nemulțumiți de faptul, că primăria dorește să reglementeze 
modul de utilizare a garajelor, în ciuda faptelor, că aceștia se află pe domeniul public, deci 
primăria are dreptul să aibă un cuvânt în acest sens. Dar știm foarte bine că și 
Referendumul de săptămâna viitoare poate fi interpretat în mai multe feluri, există oameni 
care acceptă legarea căsătoriei între un bărbat și o femeie și sunt unii care protestează 
împotriva acestui fapt, se poate întâmpla ca utilizatorul terenului alocat ca titlu de garaj să 
fie nemulțumit, având intenția de a-l utiliza în alte scopuri, eu văd o asemănare între cele 
două fenomene, însă ceea ce doresc să menționez că între proiectul de hotărâre inițial 
expus în public și cel din fața noastră este o diferență semnificativă. Sunt integrate 
observațiile. Deci deja nu este vorba de 500 ci de 300 de metri și vor fi amplasate 
indicatoarele. Deci avem în fața noastră un proiect de hotărâre vizând în mare parte același 
obiectiv, însă folosind o formulare total diferită în vederea precizării. Deci văd asemănarea 
cu proiectul având ca temă schimbarea sensului unic a străzilor cu sens unic la circulație pe 
ambele sensuri, tema respectivă fiind și acolo modificată ulterior, eu aș fi delimitat și acolo 



 

 

schimbarea la circulație pe ambele sensuri în cazul a 2-3 străzi la 2 străzi, deci parțial, dacă 
necesită o nouă audiere publică, se ridică întrebarea, că și acest proiect ar fi necesitat o 
nouă audiere publică, cu respectarea modificărilor incluse. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Domnule 
primar, aveți cuvântul!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Deci 
asta înseamnă dezbaterea publică, că în perioada de 10, 30 sau de 45 de zile, cetățenii 
orașului să aibă posibilitatea de a-și exprima părerea privind un proiect anume. 
Observațiile cetățenilor au fost parțial integrate în proiectul de hotărâre, însă prin aceasta 
nu s-a modificat mentalitatea și finalitatea proiectului respectiv. Deci nu am zis ca garajele 
pot fi utilizate într-o cotă de 2/3 ca garaj, iar cota de1/3 se poate utiliza ca spațiu comercial 
sau de depozitare. Deci practic este vorba de perfecționarea formulării. Sunt două 
modificări esențiale, una se referă la schimbarea intervalului, cealaltă la schimbarea 
distanței, fără să fie modificată esența sau scopul proiectului de hotărâre. După dezbaterea 
acestor modificări în cadrul comisiei de circulație, acestea au fost expuse în public, deci 
aceste propuneri nu s-au făcut în cadrul ședinței de consiliu, ci au fost expuse în public 
ulterior audierii publice, după ce au fost dezbătute de noi. Așa că eu nu văd nicio 
asemănare între cele două proiecte, cel legat de strada cu circulație pe ambele sensuri și 
acest proiect. Eu sper oricum, ca domnul consilier nu va vota doar în privința persoanei 
președintelui de ședință pentru luna viitoare, mai ales în condițiile, în care își exprimă 
punctul de vedere asupra unui proiect ce hotărâre, după opinia mea, ar fi bine, să vedem 
părerea dânsului și sub formă de vot. În caz contrar, prin acest gest, domnul consilier ne dă 
impresia, că singura preocupare a dânsului este persoana președintelui de ședință pentru 
luna viitoare, mai exact, își dă votul în privința acestei chestiuni pentru a primi 
indemnizația de ședință. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Voi renunța la indemnizația de ședință 
în favoarea domnului primar, ca să-l încurajez și prin acest gest să rămână pentru mai mult 
timp la birou, deoarece s-a văzut foarte mult și la activitatea oficiului și la lucrările în curs 
din oraș, că au fost lăsate nesupravegheate. Deci nu acesta a fost motivul. Aș fi dorit să evit 
faptul ca în luna viitoare să nu avem cineva pentru conducerea ședinței, atunci când 
eventual va veni rândul dezbaterii proiectului de hotărâre inițiate de noi. Și în cazul în care 
domnul primar dorește să votez despre acest proiect, vă rog să-l amânăm și să revenim 
asupra acestuia în cadrul ședinței următoare de consiliu. Și atunci îl voi vota. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos domnului consilier pentru observațiile făcute. Dacă nu am avea cineva pentru 
conducerea ședinței, atunci am vota imediat în cadrul ședinței respective și vom alege un 
președinte de ședință. În legătură cu punctul D2 ar fi dorit domnul Ivan să-și ia cuvântul.” 
 (lb.r.) Vă rog frumos!” 
 Domnul IVAN NICOLAE, președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere din MAI (lb.r.): „Bună ziua! Mă numesc Ivan Nicolae, sunt 
cetățean al acestui oraș și președintele unei asociații, al unui ONG de utilitate publică. Aș 
vrea să încep, că n-a fost în discuția, n-a fost în ideea mea, dar aș vrea să încep cu 
problema acolo unde a fost întreruptă de doamna Pârvan, când a fost să intervină și anume 
de prevederea Legii nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, art. 43 spune așa: 
”Suplimentarea Ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi 



 

 

amânate până la ședința următoare”. În această situație - se prevede și situațiile de urgență - 
în această situație motivarea de urgență ar fi trebuit să fie depusă la dosarul cauzei și să știe 
și toți cetățenii. De ce m-a deranjat această treabă? M-a deranjat pentru faptul, că nu sunt 
respectate alte probleme, tot de natură legală, mă refer la Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, care spune că: în art. 2: Principiile care 
stau la baza prezentei legi sunt următoarele: a) informarea prealabilă a persoanelor asupra 
problemelor de interes public. Acest proiect de proiect de hotărâre a fost pus în dezbatere 
publică în 9 iulie, s-a făcut ce s-a făcut acolo, dar în Ordinea de zi pe care dumneavoastră 
desfășurați acum aici în ședința de astăzi, nu este înscris acest proiect de hotărâre. Deci toți 
cetățenii, care au studiat și au văzut proiectul de hotărâre de dezbatere publică, ei acum 
sunt dezavantajați și n-au putut să vină să spună părerea aici conform art. 52 din Legea 
215/2001, pentru că n-au știut. S-a admis o informare în legătură cu….” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Cu tot respectul 
dl. Ivan...” 
 Domnul IVAN NICOLAE, președintele Asociației Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere din MAI (lb.r.): „Da. Mai am două cuvinte. Au fost invitați șase 
persoane, o asociație și cinci civili. Se pare, că nu și-au putut rezolva problemele că am 
venit numai eu. Aș vrea totuși să…” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Domnule primar, 
vă rog, să aveți cuvântul! Puteți să reluați cuvântul imediat!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci domnul Ivan, toți cei 
care în cele 30 sau 45 de zile, cât a durat această dezbatere publică, toți cei care și-au 
exprimat un punct de vedere, au fost invitați la această ședință. Cei care nu și-au expus nici 
un punct de vedere, acei cetățeni probabil, că nu au o anumită problemă cu acest proiect de 
hotărâre. Deci acest proiect de hotărâre a fost în dezbatere publică, conform legii, au venit 
șase observații, dacă nu mă înșel, iar cei care au formulat aceste observații, au fost invitați 
la această ședință. Vă rog frumos, să nu intrăm în aceste discuții, care n-au nicio treabă nici 
cu oportunitatea, nici cu legalitatea acestei hotărâri. Deci au fost invitați. Că au venit, că nu 
au venit, asta eu nu știu, cu siguranță toți cei, care au exprimat un punct de vedere, au venit 
cu o observație, au fost invitați. Vă mulțumesc. Spuneți vă rog punctual, dacă aveți 
propuneri vis-a-vis de această hotărâre, pentru că de asta ați primit cuvântul. Vă 
mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Deci, domnule 
Ivan, dumneavoastră nu aveți cuvântul din oficiu, sunteți acum un cetățean și Consiliul 
Local Sfântu Gheorghe v-a acordat cuvântul într-o ședință. Aveți cuvântul.” 
 Domnul IVAN NICOLAE, președintele Asociației Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere din MAI (lb.r.): „Vă rog totuși, domnule președinte de ședință, 
să rețineți că conform art. 52 din lege nu-mi faceți o favoare să iau cuvântul, zice așa: La 
lucrările consiliului local pot lua cuvântul primarul, - nu mai știu cine… și persoanele 
interesate. Sunt o persoană interesată, invitată de primar – sunt invitat. Deci nu-mi faceți 
dumneavoastră acum o favoare că iau cuvântul aici. Bun. Permiteți-mi să continui înainte 
de a prezenta propunerile care au fost prezentate și au fost preluate o parte în varianta 
intermediară, permiteți-mi să fac câteva observații pe care le consider impedimente legale 
în adoptarea acestei hotărâri. Și nu cred că n-aș putea să le spun, pentru că vă interesează 
pe doamnele, pe domnii consilieri, pe toată lumea. Am observat, că proiectele puse la 
dispoziție conform legii de transparență publică nu au aviz de legalitate. Dacă ar fi trecut 
prin mâna păzitorului legalității, probabil, că nu ar fi apărut acestea. Într-o unitate, care are 
un volum mare de lucrări trei documente, Expunere de motive, Raport de specialitate și 



 

 

proiect H.C.L. au numere consecutive. Puțin probabil într-o concesiune normală de fază a 
emiterii a unui act. Le iau de la sfârșit. Deci legat de proiectul H.C.L. am depus 
propunerile și observațiile în termen. Marți, acum două zile, a apărut o variantă 
intermediară a acestui proiect în care am văzut că sunt cuprinse multe din propunerile 
noastre, iar pe restul le voi susține dacă mai permiteți. Revin și arăt, că în ceea ce privește 
Raportul de specialitate, acesta nu îndeplinește condițiile Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative în administrația publică. 
Dacă inițiativa legislativă reprezintă voința politică, Raportul de specialitate trebuie să 
ajute la elaborarea unui act cât mai corect. Iar legea mai sus amintită deci Legea nr. 
24/2000 spune ce trebuie să conțină acest raport. Dar dacă vă uitați pe ceea ce avem la 
dispoziție, Raportul de specialitate este copy-paste a Expunerii de motive, exceptând sus, 
unde scrie ”Primar”, aici scrie ”Raport de specialitate” și dincolo scrie ”Primar”, dincoace 
scrie altceva.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Domnul Ivan, cu 
tot respectul, vi s-a acordat prin invitație să luați cuvânt în această ședință, vă rog frumos, 
să formulați punctele de vedere cu privire la fondul acestei probleme, există o instituție, 
care să se ocupe de aceste proceduri și tehnici legislative, haideți, să nu luăm locul acelei 
instituții. Vă rog cu tot respectul!” 
 Domnul IVAN NICOLAE, președintele Asociației Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere din MAI (lb.r.): „Am să trec. Am vrut să evit să discutăm despre 
procesul de contencios, pentru că mai este o problemă foarte interesantă, dar dacă nu doriți, 
nu doriți. Deci noi am depus o ”Propuneri și hotărâri” pe care am văzut, că a fost preluată 
în mare parte, aș insista asupra uneia: modul în care se formulează art. 1, acolo unde 
mașini de transport marfă și cele de persoane, încă odată susțin, doamnelor și domnilor 
consilieri, nu cred, nu sunt chiar bătut în cap, dar nu cred, că nu cunoașteți că o mașină cu 
o caroserie poate fi folosită atât la transportul de persoane, cât și la transportul de bunuri. 
Și dacă se ia în forma, în care este acum, toate mașinile astea pe jumătate persoane, 
jumătate marfă, toate acesta din care au scos băncile și le-a făcut de marfă, vor rămâne în 
drum. Care sunt cu autospeciale: de transport înghețată, sau mai știu eu ce, vor rămâne în 
drum. Deci ideea, care este generată a acestui proiect de hotărâre, ideea este generată, că ne 
scapă de multe probleme, dar nu va reuși în forma asta, cel puțin jumătate din dubițele 
acestea, că din ele se fac probabil dubițe și camionete vor rămâne pe drum, ele nefiind 
înmatriculate ca autovehicule de transport marfă după cum este formulată acolo.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Deci, domnul 
Ivan, acum o oră a stat aici domnul Hadnagy, cu el am discutat exact propunerea 
dumneavoastră, pentru Poliția Locală Sfântu Gheorghe este foarte clară treaba, ei prin baza 
de date verifică în ce categorie intră acel autovehicul și pe baza acestei verificări 
documentate, aplică legea.” 
 Domnul IVAN NICOLAE, președintele Asociației Națională a Cadrelor Militare 
în Rezervă și în Retragere din MAI (lb.r.): „M-ați înțeles greșit. Aplicarea legii... Nu asta 
am vrut să spun. Am vrut să spun, că ideea, că eu așa am înțeles din Expunerea de motive, 
că ideea este să scoată aceste mașini mari din parcări rezidențiale, dintre blocuri. Ori dacă 
este scos numai cel de marfă, rămâne cel în care în certificat, cum spuneți dumneavoastră, 
că se uită în...ăsta, vede, că este autospecială: că e salvare, că se transportă înghețată, că e 
știu eu ce, aia rămâne în drum, nu se va putea scoate.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Bine. Mai 
departe, dacă aveți.” 
 Domnul IVAN NICOLAE, președintele Asociației Națională a Cadrelor Militare 



 

 

în Rezervă și în Retragere din MAI (lb.r.): „Nu, renunț.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Domnul primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Nu am înțeles foarte 
exact, interesele cui reprezentați în această dezbatere. Eu nu spun, că acest proiect de 
hotărâre va rezolva miraculos toate problemele parcărilor rezidențiale din acest oraș. Foarte 
probabil vom fi în situația, în care poate peste o lună, două, trei vom mai aduce anumite 
ajustări, modificări la acest proiect de hotărâre, exact în ideea, în care poate, că vor fi unii, 
care vor încerca să tenteze această hotărâre, nu pot să-mi dau seama, vom vedea pe 
parcurs, așa am procedat și cu alte hotărâri. Important este să pornim pe acest drum și cred 
și simt, că suntem de acord principial, că această problemă trebuie rezolvată. Eu pornesc 
doar de la ideea, că din câte știu, de exemplu, domnul Diószegi are peste 200 de dube. 
Aceste dube sunt ținute pe strada Constructorilor, pe un teren privat al domniei sale. Deci 
nu cred că este…Gândiți-vă, ce ar însemna dacă cei peste 200 de șoferi s-ar duce acasă în 
fața blocului cu aceste dubițe. Cum ne-ar bloca și mai mult? Așa cum dânsul poate să 
rezolve această problema, la fel toate lumea va trebui să găsească o soluție și să nu 
parcheze aceste dubițe chiar în fața intrării, în blocul în care își are domiciliul persoana 
respectivă. Deci eu cred, că de aici pornim, problema cu a fi autoutilitară sau a nu fi 
autoutilitară este mai complicată, pentru că foarte multe autoturisme și vă spun și de ce, 
sunt anumite autoturisme și anumite firme de auto, care și-au înmatriculat mașinile în 
România autoutilitare tocmai pentru ca instituțiile publice să poată cumpăra aceste mașini, 
cu toate că acestea nu sunt autoutilitare, ci sunt simple mașini personale. Doar că există o 
lege în România, care spune, că autoritățile statului nu pot cumpăra autoturisme peste un 
anumit preț, ci doar autoutilitare. Și ca să tenteze legislația românească, ca să vorbim foarte 
clar, anumite firme, în momentul, în care aduc mașini mici, cu patru uși, de 2 metri, sau 4 
metrii, în talon scrie autoutilitară. Dar dacă noi spunem, că autoutilitarele nu mai pot parca 
în oraș, înseamnă să interzicem câteva sute de mașini ale unor instituții, care au un talon de 
autoutilitară. Dar eu vă spun încă odată, trăim în România, asta ne ocupă tot timpul și ne 
provoacă tot stresul, cum obișnuim, să spunem, cu siguranță nu este o hotărâre perfectă, 
poate va fi perfectabilă, dar eu cred, că trebuie să pornim pe acest drum și să perfectăm pe 
parcurs. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim 
frumos.” 
 (lb.m.): Comisiile economice și juridice au avut două propuneri punctuale de 
modificare. La art. 2 proprietarii de garaje sunt obligați să depoziteze vehiculul în garaje 
între orele 22-06 în locul intervalului de 18-06. Vă rog, să votați această modificare!” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu votează lipsind din sală (Cochior Andrei). 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Iar propunerea a 
doua se referă de asemenea la proprietarii de garaje, conform proiectului, deţinătorii de 
garaje aflate pe domeniul public au obligaţia de a comunica locuitorul garajului în termen 
de 30 de zile de la primirea prezentei hotărâri, iar potrivit propunerii de modificare 
comunicarea numărului de înmatriculare al autovehiculului parcat în garaj ”în termen de 30 
de zile după intrarea în vigoare”. Cine este de acord cu această modificare?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
1 consilier nu votează lipsind din sală (Cochior Andrei). 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul D2 a 
primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice și de urbanism. Alte observații nu 
sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre!” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 303/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea HCL 218/2016 privind aprobarea transmiterii în administrarea SEPSIIPAR 
S.R.L. a imobilelor care constituie Parcul Industrial din municipiul Sfântu Gheorghe, cu 
modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH BIRTAN-CSABA (lb.m.): „În perioada recentă a avut 
loc actualizarea și rectificarea informațiilor din cartea funciară a parcului industrial aflat în 
gestionare firmei SEPSIIPAR S.R.L., ca urmare s-au modificat unele date înscrise în cartea 
funciară, primăria dorește în viitorul apropiat să mute sediul firmei MULTI-TRANS S.A. 
pe teritoriul parcului industrial din cartierul Câmpul Frumos, iar în acest scop dorim să 
reprimim dreptul de gestionare al terenului de la SEPSIIPAR S.R.L. Proiectul de hotărâre 
prezentat conține aceste modificări.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor economice, juridice. Observații nu 
sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 304/2018. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 273/2018 privind alocarea 
unei sume din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea 
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI SIC 
în toate competițiile oficiale ale Federației Române de Baschet și FIBA, sezon 
competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga Națională de Baschet Feminin, Cupa 
României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, campionate de copii și juniori pe grupe de 
vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale Federației Române de Tenis de Masă 
(Baraj de calificare în Divizia B și competițiile Diviziei B)”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Pe baza 
H.C.L. nr. 340/2017 a devenit posibilă finanțarea programelor sportive, cererea de 
finanțare a Asociației Sportive ”Sepsi Sic” a fost evaluată deja de comisia comună 
denumită de Consiliul Județean Covasna și Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe și la 
data de 10.09.2018, într-un proces-verbal, a propus finanțarea Clubului Sportiv pentru 
2018-2019 cu o sumă în valoare de 3.185.325,00 RON, din care pentru anul 2018 vom 
aloca suma de 1.386.000,00 RON iar pentru anul 2019 suma de 1.799.325,00 RON. Anul 
acesta am aprobat aceste sume prin H:C.L. nr. 273/2018, dar înainte de a încheia 
contractul, a apărut Ordinul Ministerului nr. 644/2011 din anul 2018, care prevede 
încheierea contractului doar pentru o perioadă contractuală de 1 an, devenind astfel 
necesară modificarea H.C.L. 273, în care s-a aprobat contractul doar pentru anul 2018. De 
acum încolo, părțile vor încheia în fiecare an un contract separat. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor juridice, economice și sportive. Vă 
rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 305/2018. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 124/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Prin hotărârea menționată 
mai sus Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a aprobat documentația Studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”, 
deoarece între timp s-au modificat indicatorii tehnico-economici, este necesară aprobarea 
modificării corespunzătoare, valorile noi sunt: valoare fără TVA: 1.686.245,97 RON, fără 
TVA, iar valoarea TVA: 308.045,03 RON. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor juridice, economice. Vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 306/2018. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Agenția Națională Antidrog în vederea realizării proiectelor de interes 
public “Cum să creștem sănătoși” și „ABC-ul emoțiilor”. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Agenția 
Națională Antidrog a Judeţului Covasna inițiază diferite campanii antidrog, Primăria își 
asumă promovarea și susținerea acestora, din acest motiv vom finanța activitatea Agenției 
Națională Antidrog cu o sumă în valoare de 15.000.481.000,00 RON plus TVA. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc. Domnule primar, vă rog 
să repetați suma respectivă!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „15.481,40 RON plus TVA. 
Am zis milioane? 15.000, 15.000. Desigur ar fi nevoie de o sumă mai mare, dar nu este 
vorba de milioane. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Proiectul a 
primit avizul favorabil al comisiilor juridice, economice. Vă rog să votați despre proiectul 
D6!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 307/2018. 
 PUNCTUL D7 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea Regulamentului aprobat prin HCL nr. 332/2017 și a Contractului de asociere 
nr. 54021/29.09.2017 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv de Hochei pe Gheață 
„Királypingvinek” Jégkorong Klub. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Programul nostru intitulat 
”Inițiere în sport”a fost creat prin inițiativa primăriei în parteneriat cu Asociația Clubul 
Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub a avut un mare succes și a 
stârnit entuziasm în cadrul copiilor participanți în anul școlar 2017-2018. Dorim să 
extindem programul respectiv, completând cu instruirea copiilor talentați, respectiv dorim 
ca copiii să fie ajutați de profesioniști în scopul prevenirii agravării sau al eliminării bolilor 
pediatrice, din acest motiv dorim să completăm contractul nostru de asociere prin 
includerea acestor puncte. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Proiectul a primit avizul favorabil al comisiilor juridice, economice. Nefiind 



 

 

observații, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri nu votează (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 308/2018. 
 
 DIVERSE:  
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „La Diverse s-a 
înscris doamna consilier Pârvan. Aveți cuvântul, doamna Pârvan! Nu mai vreți cuvântul? 
Nicio problemă.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, dar nu vreau să vă enervez pe 
dumneavoastră. Pentru că pe mine mă enervează aroganța, cu care priviți lucrurile și pe un 
ton așa superior nejustificat. Nu pot să înțeleg, domnule primar, eu vă consider un om 
ordonat și am apreciat întotdeauna faptul, că încercați să dați lucrurilor o finalitate 
cumsecade, nu vreau să vă laud, dar asta e imaginea, pe care o am eu. Nu pot să înțeleg, 
cum puteți fi de acord și mi-am adus aminte că am mai făcut o observație în timpul unei 
ședințe cu privire la ținuta în pantaloni scurți și așa în timpul ședințelor de vară. Iar acum 
vin cu această observație, că nu mi se pare normal să vin la ședință, m-am uitat am crezut 
că mi s-a terminat bateria, am venit aiurea, pentru că, în primul rând, în această sală și la 
ora 14:05 se termină ședința de comisie a dumneavoastră, două ședințe succesive, iar 
dumneavoastră vă întrebați, oare de ce mă deranjează pe mine? Păi, imaginați-vă, câtă 
superficialitate poate să există într-o ședință din aceasta, în care stăm pe vecin din stânga și 
în dreapta și fiecare așteaptă să înceapă ședință și noi, dă-i, punctul 1, punctul 2, să votăm. 
Nu se poate așa ceva. Chiar mă întrebați de ce mă deranjează? Sunt un om, care vin la 
ședință la cel puțin la fără 5, mă mai uit la proiectele de hotărâre încă odată, eu iau lucrurile 
în serios. O astfel de organizare a ședințelor în ziua, în care are loc ședința, mai ales cu 
foarte puțin timp înainte de a începe ședința, mi se pare cel puțin deplasată iar 
dumneavoastră probabil că faceți din prietenie sau din subiectivism, habar n-am din ce, dar 
nu pot fi de acord cu atitudinea dumneavoastră, atâta timp, cât timp, cât văd, că 
superficialitatea își face loc pe zi ce trece în organizarea acestor ședințe de comisie. Și o să 
mai spun, că din comisia socială doamna nu este acum aici, eu tot am insistat, haideți, să 
mai ieșim noi pe teren, la păscut, să vedem ce face comunitatea, ce mai fac romii de la 
Örkő, să vedem, dacă mai trăiesc în blocurile acelea de la Billa. Și să mai simțim, pentru că 
eu văd că eu sunt mai sinceră la mandat și văd cum mergem în jos. Deci venim și votăm și 
așteptăm ședința următoare. Dar asta am să spun în comisii. De asemenea am rugat de ”n” 
ori să invităm pe șefii instituțiilor, Poliție, Poliția Comunitară, l-am întrebat pe domnul 
Hadnagy, ce mai face, zice, că-i foarte bine. Sigur, e foarte bine. Nu știu, Poliția Locală ce 
face. Poate că, e și ea foarte bine. Așa. La mine la bloc sunt acolo o grămadă de mașini 
ruginite pe care nimeni nu le vede, să zică: băi, ale cui sunt mașinile astea. Dacă tot eram la 
capitolul acesta cu autovehicule, dar pe mine mă vede, dacă eu las mașina în fața blocului, 
primesc amendă pe numele Pârvan, că na... Are balta pește. Am zis, să vină Poliția 
Comunitară, cei de la Circulație, conducătorii acestora, să venim și noi cu niște observații, 
cu niște propuneri, să vedem, ce mai fac dânșii, ce maifacem noi, ce mai propunem noi. Nu 
știu de ce s-a... E depășită această propunere? Pentru că numai așa putem păstra legătura, 
cei de la mediu, de la Multi-Trans, sunt o grămadă de instituții de interes local, care poate, 
că vor să afle și ei o părerea de a noastră. Au început școlile acum și aș cere un pic ca 
Poliția și Jandarmeria, Poliția Locală să aplice legea, nu să facă pe sperietoare. Pentru că 
ceea ce văd eu, care stau vis-a-vis de Ganesa și văd zi de zi ce se întâmplă acolo zi de zi și 
mai ales seară de seară, că acolo la Ganesa mie nu-mi place deloc, că este un segment de 
populație care frecventează sunt elevii. Eu rămân un om al școlii până la ultima suflare. Vă 



 

 

mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim 
frumos. Doresc numai să vă spun că de la ora 13 s-a ținut ședința comisiei economice și 
juridice, în mod special s-au întrunit acum cele două comisii pentru punctul D2, la care a 
fost invitat și domnul Hadnagy de la Poliția Locală. Mulțumesc frumos. Domnule Bálint, 
aveți cuvântul. 
 (lb.m.): Numai un pic, să-l ascultăm pe domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvânt.  
 (lb.r.): Deci doamna consilier, sunteți consilierul cu cea mai mare experiență din 
acest consiliu local, 18 ani, faceți majoratul sau ați făcut majoratul în această funcție, deci 
știți foarte bine, care sunt regulile comisiilor. Deci comisiile sunt întrunite la solicitarea 
președintelui. Eu nu sunt membru în nicio comisie, deci nu știu, de ce mă întrebați pe mine 
vis-a-vis de ora comisiei. Le stabiliți împreună, puteți să aveți un regulament. În 
regulament puteți să decideți, eu consider, că organizarea în același zi vine în ajutorul 
consilierilor, ca să nu vină de mai multe ori la Primărie, ci stau într-o ședință de comisie de 
specialitate după ce se intră în ședință. Dar nu este bătută în cuie și orice poate fi schimbat. 
Deci rugămintea mea este să solicitați în cadrul acelor comisii, unde vă desfășurați 
activitatea, când să fie convocate ședințele. Eu nu-mi permit, să mă implic în activitatea 
comisiilor și să impun ora la care să se organizeze ședințele. Cu cât mai mult, cât timp sunt 
situații speciale. Niciodată nu sunt două situații aparte. Avem ședințe la care avem 40 de 
puncte pe Ordinea de zi și avem ședințe la care avem 3, sau 5 sau 7 puncte pe Ordinea de 
zi. Așa că asta vă pot spune. 
 (lb.r.): Deoarece am văzut că domnul consilier Bálint a cerut cuvântul, m-am 
gândit, că îi dau oportunitatea de a reacționa la afirmațiile mele. Deci doresc să-i spun 
domnului consilier faptul, că programul meu de lucru este între orele 0-24 și nu se 
desfășoară în mod continuu la biroul situat în strada Petőfi Sándor, nr. 2, deci asta ar 
însemna după interpretarea dumneavoastră, că dacă voi fi mâine la București, eu nu lucrez, 
pe când eu plec dimineața și vin la miez de noapte. Săptămâna viitoare voi fi pentru 4 zile 
la Budapesta, pentru a rezolva investițiile importante ale orașului, în interpretarea 
dumneavoastră, aceasta însemnă, că eu nu lucrez, apoi voi fi la Bruxelles pentru 7 zile de 
asemenea în interesul orașului, în interpretarea dumneavoastră, aceasta însemnă, că eu nu 
lucrez, deci eu m-aș bucura foarte mult de faptul, dacă toată lumea ar avea rezistența mea 
în privința muncii și ar urma exemplul meu, dar dacă doriți, eu vă trimit cu drag un referat 
despre programul meu de lucru, inclusiv în privința orei la care încep și la care termin 
activitatea mea de muncă, în cazul în care sunteți invidios pe programul meu de lucru, 
domnule consilier. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Are cuvântul domnul consilier Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Politicienilor li se cuvine să 
răstălmăcească cuvintele altora, cuvintele mele spuse anterior pot fi reascultate, care s-au 
referit la faptul, că atât oficiul, cât și comunitatea orașului au fost afectate de lipsa 
domnului primar. Deci eu am vrut să-l apreciez pe domnul primar și acest lucru trebuie 
interpretat ca atare, deci ar fi bine, să revină la normal și în privința ședințelor de consiliu, 
să țină cont de faptul, că materialele ședințelor ordinare trebuie expuse în fața consilierilor 
cu 5 zile înainte de data începerii a ședinței respective, pentru ca să aibă timp să le 
analizeze în prealabil și să voteze într-un mod corespunzător. Nu așa, că urcând pe scări și 
li se aduce aici la cunoștință de faptul, că vor fi incluse încă două puncte suplimentare în 
Ordinea de zi de când au pornit de acasă. Și de ce este necesar acest lucru? Consiliul a 



 

 

votat în privința ultimelor două puncte fără să fie citit de mai mult de 10 persoane. 
Prezentarea a fost potrivită, clară. Aproape. Dacă nu ridic întrebarea respectivă, atunci 
consiliul ar fi votat astăzi despre faptul, că mai mult de 10% din buget local va fi alocat la 
prevenția antidrog. De aceea este importantă afișarea în timp util a documentelor, ca acest 
lucru să nu se poate întâmpla.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Deci această abordare este 
desigur justificată. Eu nu contrazic acest lucru. Eu cred, că numărul atât de mare a 
punctelor pe Ordinea de zi, arată faptul, că în această instituție mai lucrează și alții. Și cert 
este, că dorim să includem aceste probleme pe Ordinea de zi. Dacă nu le includem în 
ședința de astăzi, atunci, dacă azi ar fi primit toată lumea o invitație la ședință 
extraordinară pentru luni dimineața, atunci probabil, că problema ar fi, de ce trebuie să se 
țină în fiecare săptămână două ședințe extraordinare. Există într-adevăr situații de urgență, 
de exemplu este foarte important, să putem încheia contractul cu echipa de baschet, pentru 
că s-a început sezonul sportiv și jucătorii trebuie plătiți și nu am avut de unde să știm, că va 
apărea un Ordin al Ministerului, care va schimba regulile jocului și că de exemplu pentru 
semnarea contractului va fi necesară modificarea proiectului de hotărâre. Deci dezordinea 
din țară și prin acesta răspund în mod evident și doamnei Pârvan Rodica, deci dezordinea 
care vine dinspre București generează haos și aici, la nivel local. Pentru că nu este normal, 
să se modifice deodată prin Ordin al Ministerului o lege pentru sport în vigoare de aproape 
un an jumătate, așa ca ă se oprească viața în toată țara. La fel cum, de asemenea prin Ordin 
al Ministerului domnul ministru genial al educației s-a decis deodată asupra faptului, că în 
învățământul minoritar predarea limbii române să se realizeze cu ajutorul unor profesori, 
care nu au pregătirea necesară. Deoarece nu au fost instruiți pentru predarea limbii române 
pentru elevii din clasele I-IV, etc., etc. Însă aceste ordine sosesc din București și haosul de 
acolo generează haos și aici, pentru că documentele trebuie rectificate și problemele ivite 
trebuie soluționate. Dar desigur domnul consilier are dreptate în privința faptului, că nu 
este sănătos ca să se includă încă două puncte suplimentare pe Ordinea de zi a ședinței 
ordinare din ziua respectivă, încercăm și noi să rezolvăm cât mai multe probleme. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Are cuvântul 
domnul consilier Balint Jozsef.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc frumos, să ne despărțim în 
mod pașnic, însă îl rog pe domnul primar să se plimbe după masa de prânz pe strada László 
Ferenc și să facă la fel ca mine, să se roage, ca nimeni să nu pățească nimic, pentru că de o 
perioadă nu de 2, sau de 3 de săptămâni nu se poate circula acolo nici cu salvarea, nici cu 
pompierii, nici cu taxiul, nici cu cârje, nici cu ele nu se poate. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Domnule primar, nu doresc 
nici eu să mă cert, după masa de prânz, nici nu am luat micul dejun încă astăzi, deci 
prânzul o să-l iau mai târziu, dar cunoaștem situația din strada László Ferenc, însă trebuie 
ținut cont și de faptul, că strada László Ferenc trece printr-o schimbare complicată și nu 
este posibilă schimbarea tuturor conductelor și să fie reconstruită fundamentul drumului în 
așa fel ca să se mențină în același timp și circulația vehiculelor. Bineînțeles, că este dificil 
acest lucru, eu sper, ca atunci, când va fi gata și sper foarte mult că va fi gata anul acesta, 
atunci locatarii din zona respectivă vor uita de neplăcerile suferite în cursul lucrărilor. Dar 
să decidem atunci asupra faptului, că nu mai renovăm nicio stradă, pentru că eu nu știu 
soluția pentru problema ca într-o stradă să fie schimbate toate conductele, să construim 
fundament nou fără să se instaleze o dezordine între timp. Și eu aș dori ca lucrătorii să 
efectueze lucrările ca și cei din Elveția, dar din păcate pe cartea lor de identitate nu scrie 



 

 

Elveția, nu le plătim atât, ca și firmelor din Elveția, aceste lucrări nu se efectuează de către 
firme și de către un personal din Elveția. Asta este realitatea. 
 Domnul președinte de ședință DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Mulțumim pentru răbdare, pentru participare, vă dorim tuturor o după amiază 
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 25 octombrie 2018. 
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