
 

 

 
 
 
 
Nr. 105/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 10 mai 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Vaszi Etelka – sat Chilieni, lipsind: 
Debreczeni László, Kolcza István, Magyarosi Imola-Piroska, Tischler Ferenc. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 683/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Salut colegii 
consilieri și reprezentanții presei, invitații. Pe Ordinea de zi avem 15 puncte. Aș dori să vă 
întreb dacă înafară de asta dorește cineva să ia cuvântul la Diverse? D-na Pârvan, d-na 
viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Bună ziua! Salutările mele 
membrilor Consiliului Local, reprezentanților presei, invitaților! Aș dori să propun două 
puncte pe Ordinea de zi: punctul D1 pentru modificarea Hotărârii privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale instituţiilor de 
învăţământ, și punctul D3 privind modificarea bugetului proiectului pentru grădiniţa de pe 
strada Orbán Balázs.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumesc. Domnul 
viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să propun și eu 
includerea a două puncte pe Ordinea de zi. Prima se referă la suplimentarea cotizaţiei 
Clubului Sportiv SEPSI-SIC. Și punctul D4 actualizarea devizului general pentru 
reabilitarea străzii Vasile Goldiș.  
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumesc. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Și eu aș propune un punct 
D5 cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Cartierul Câmpul Frumos. Aș mai 
proupune și un punct D6, cu privire la dezlipirea unui imobil situat în str. Păiş David. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumesc. Acum 
vă rog să votăm separat punctele propuse la Diverse. Supunem la vot punctul D1.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Proiectul de hotărâre D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc. D3.” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”D4.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”D5.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”La final D6.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 ”Mulțumesc. Acum să votăm despre Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2019. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. La data 
de 31 martie 2019 bugetul Primăriei Municipiului evoluează astfel: pe partea de venituri 
suma încasată în bugetul local a fost 33.309.101 RON, din care 5.204.048 RON a fost venit 
încasat din bugetul central. Tot în această perioadă au fost efectuate cheltuieli în sumă de 
23.078.247 RON. Veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ a fost în sumă de 
898.458 RON. Instituțiile culturale au încasat din organizarea evenimentelor culturale 
suma de 369.745 RON. Totodată am primit sprijin de la instituții dinafara granițelor în 
valoare de 4808 RON. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Dorește să ia cineva cuvântul, sau aveți întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier se abține (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 153/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
normativelor proprii de cheltuieli la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În baza 
Legii 67/2019 Consiliul Local trebuie să aprobe cheltuielile normative, care se referă la 
stabilirea cheltuielilor de protocol și a numărului autoturismelor. Pentru cheltuielile de 
protocol propunem valoarea maximă stabilită de lege. La stabilirea numărului de 
autoturisme am acceptat propunerea diferitelor instituții, firme, asociații și așa este inclus 
în proiectul de hotărâre. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
154/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal ”Zonă locuinţe”, Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre un teren de 10.000 mp. Două persoane fizice din Chilieni, Száraz Vilma și 
Száraz Zoltán solicită ca în prelungirea străzii Cantonului terenul să fie întrodus în 
intravilan, respectiv reglementarea acestuia pentru a putea construi, motiv pentru care s-a 
elaborat acest Plan Urbanistic Zonal. Vă rog să susțineți proiectul de hotărâre. Mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 



 

 

prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
155/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea delegării 
gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziție 
publică de servicii. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
orașul nostru iluminatul public pentru locuitori este asigurat de către primărie. Sistemul de 
iluminat public aflat pe vechile stâlpi de beton este în proprietatea societății Electrica, deci 
stâlpile sunt în proprietatea societății Electrica, dar primăria folosește și aceste stâlpuri. În 
majoritatea străzilor reabilitate, sau unde se putea au montat stâlpi noi. În aceste cazuri 
stâlpile sunt în proprietatea primăriei. Dar pentru a putea administra sistemul de iluminat 
public aflată pe stâlpi și care este în proprietatea Electrica trebuie să încheiem acest 
contract, motiv pentru care s-a elaborat acest proiect de hotărâre. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
156/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Construirea unei grădinițe în strada Borvíz, 
Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „S-a elaborat un plan foarte 
frumos la capătul străzii Borvíz, practic în vecinătatea unde se construiesc casele în cadrul 
programului ”Hai acasă”. Deoarece în zona aceea în viitor se vor muta mai multe familii cu 
copii mici, de aceea am dori să construim o grădiniță și creșă. O grădiniță pentru 3 grupuri 
și o creșă pentru 1 grup. Consultând conducerea grădinițelor din oraș, am ajuns la 
concluzia că ar fi ideal, dacă am muta în acel mediu grădinița Waldorf, care momentan 
funcționează în fosta clădire a Școlii Kiss Árpád. Acea clădire nu prea corespunde și ar fi 
constisitor și reabilitarea, respectiv sunt și probleme structurale, de aceea dorim să 
construim o grădiniță nouă. La pregătirea proiectului am cerut și opinia conducerii și a 
educatoarelor grupelor Waldorf. Nu va fi o sumă mică construirea grădiniței. Investiția va 
costa 7.552.411 RON cu TVA și sperăm, că o să putem începe lucrările în viitorul 
apropiat.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
157/2019. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: ”Construire 
grădiniță și creșă – Câmpul Frumos”, aprobat prin HCL nr. 124/2018. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Urmează mai multe 
proiecte de hotărâri asemănătoare. Deoarece la finalul anului trecut a apărut o ordonanță de 
urgență, o Hotărâre de Guvern cu nr. 114, care reglementează cuantumul salariului minim 
în construcții, de aceea acele studii care au fost adoptate, dar conțin vechiul salariu minim, 
trebuie actualizate. Sunt câteva proiecte de hotărâri la care deja avem un contract de 
finanțare încheiat, astfel în aceste cazuri vor fi incluse la cheltuielile neeligibile. Unde nu 
sunt încheiate contractele de finanțare, acolo încă nu se știe care este punctul de vedere 



 

 

agenției regionale din Alba Iulia. Deci va urma o astfel de serie de hotărâri. Vă spun care a 
fost valoarea și la cât se modifică. De la 1.994.000.791 RON se va modifica valoarea 
investiției la 2.342.244 RON.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
158/2019. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul 
de investiții: ”Modernizare strada Vulturilor în Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul 
Covasna”, aprobat prin HCL nr. 4/2015. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de aceeași 
fenomen pe care a prezentat d-na viceprimar. Valoarea investiției de modernizare a străzii 
Vulturilor a fost majorată de către proiectant datorită majorării salariului minim. În cazul 
străzii Vulturilor înseamnă o creștere în valoare de 22.094,71 RON cu TVA inclus, față de 
cea acceptată. În cazul străzii Vulturilor nu aceasta este cea mai mare veste, ci faptul că ieri 
a fost turnat primul strat de asfalt.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
159/2019. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitarea și extinderea Grădiniței cu program prelungit „Kőrösi Csoma 
Sándor”, aprobat prin HCL nr. 257/2018. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Din motivele 
susmenționate, la Grădinița cu program prelungit ”Kőrösi Csoma Sándor” valoarea 
investiției este de 1.853.567,14 RON și a fost modificată la suma de 2.063.854,38 RON.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
160/2019. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare termică la Liceul de Artă Plugor Sándor din Municipiul Sfantu 
Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 289/2017. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Costurile reabilitării 
Liceului de Arte Plugor Sándor se modifică din suma de 2.143.440 RON în suma de 
2.333.437,84 RON.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
161/2019. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru obiectivul 
de investiții ”Creșterea calitații arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădinița cu 
program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfantu Gheorghe”, aprobat 
prin HCL nr. 290/2017. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 



 

 

 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Valoarea estimată la 
investițiile planificate la Grădinița Gulliver au fost în valoare de 1.581.190 RON, care se 
modifică în 1.707.267,02 RON. Deja a fost anunțată această lucrare și nu știu dacă această 
diferență de 130.000 RON a fost motivul, dar din păcate nimeni nu s-a prezentat, nici un 
ofertant.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
162/2019. 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Interventie pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare strada Váradi József, din Municipiul Sfântu Gheorghe, Judeţul 
Covasna”, aprobat prin HCL nr. 129/2015. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Din motivele similare 
celor anterioare, valoarea totală a investiției de la strada Váradi József crește. Valoarea 
totală modificată este de 3.646.508 RON.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
163/2019. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru actualizarea 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru obiectivul 
de investiţii: ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala 
Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska, str. Romulus Cioflec nr. 14 din 
Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 293/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Valoarea investiției 
planificată la Grădinița ”Árvácska” s-a modificat din 2.082.280 RON în suma de 
2.324.731,77 RON.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
164/2019. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru actualizarea 
devizulul general al Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare strada Kökényes, Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 
1/2015. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Valoarea totală, 
modificată este de 2.681.223 RON, cu TVA. Aș dori să mai adaug faptul că lucrarea a fost 
contractată, dar lucrările încă nu au început.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Comăneci 
Liviu-Vasile), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 165/2019. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivul 
de investiţii ”Reabilitare str. Andrei Şaguna”, aprobat prin HCL nr. 18/2016. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În scurta prezentare pe 
care o am în față nu scrie suma modificată, dar tot din aceeași motiv suma a crescut, 
respectiv și această lucrare a fost contractată, însă nu au început lucrările. Săptămâna 
viitoare vom începe lucrările de reabilitare a utilităților publice, după care va urma 
reabilitarea străzii.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
166/2019. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind actualizarea 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul 
de investiţii ”Modernizare str. László Ferenc”, aprobat prin HCL nr. 132/2015. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Din aceeași motiv a 
crescut valoarea investiției la lucrările de pe str. László Ferenc. Această lucrare se va 
termina în curând, circa peste o lună.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
167/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 
nr. 242/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La consiliul de 
administrație al Colegiului Național Székely Mikó, aș schimba pe Vajna László.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Urmează vot secret. 
Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  

„Acum vă rog să votați despre proiectul de hotărâre D1 în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
168/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind suplimentarea 
cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe 
semestrul I al anului 2019. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Cotizația noastră la Clubul 
Sportiv Sepsi-Sic, conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților s-ar majora cu suma 
de 25.000 RON. Vă rog să susțineți această propunere.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
169/2019. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru actualizarea 
devizului general al Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Demolarea 
Grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán Balázs”, 
aprobat prin HCL nr. 79/2019, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „La grădinița de pe str. 



 

 

Orbán Balázs se modifică de la suma de 1.367.927,88 RON la 1.685.487,43 RON valoarea 
demolării și construirii unei noi clădiri.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
170/2019. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru actualizarea 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (DALI) pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitare str. Vasile Goldiș”, aprobat prin HCL nr. 197/2015. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Valoarea recalculată 
pentru reabilitarea străzii Vasile Goldiș este în suma de 1.580.182 RON cu TVA.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
171/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL 
nr. 140/2019 cu privire la dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, 
Cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. La 
Câmpul Frumos am dori să dezmembrăm un teren de 8640 m² pe una de 3117 m², 
respectiv de 5523 m². Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Sunt luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
172/2019. 
 PUNCTUL D6 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
unui imobil situat în, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Păiş David fn. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Pe str. Păiş David am dori 
să dezmembrăm un teren de 1500 m² într-un teren de 633 m², respectiv de 867 m².” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim. Sunt 
luări de cuvânt, sau întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier se abține (Cochior Andrei), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 173/2019. 
 
 DIVERSE 
 „S-a înscris d-na Pârvan. Aveși cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, mulțumesc. Am două puncte la 
diverse. Mai întâi aș vrea să spun că, cu aproximativ trei săptămâni în urmă am depus la d-
na secretar, după ce am vorbit cu dl. primar, cu dl. viceprimar o schiță de proiect, un model 
pe care l-am importat, deci nu e concepție proprie, din Franța, cu amenajarea unui părculeț 
pentru preșcolari. Deci copii până la vârsta de șapte, opt ani, pentru că după aceea deja sunt 
prea mari. Niște piste cu semne mici de circulație în centrul orașului, în parcul central, 
pentru că nu-i găsesc loc în altă parte. Părinții se duc acolo cu copii și ei găsesc acolo. Ei 
nu spun: hai să mergem, să găsim semne de circulație. Ar avea și efect distractiv, dar 
dincolo de asta copii ar învăța să se comporte atunci când merg la școală, am anexat și 
niște fotografii. Dar văd că... nu știu ce se întâmplă. Stăteam și mă gândeam în urma 



 

 

evenimentelor pe care le vom discuta la punctul 2, așa, stăteam și mă gândeam că poate 
cineva își închipuie că pe acele semne de circulație va scrie cumva Pârvan Rodica și atunci 
îmi închipui de ce fiecare se face că nu... ignoră. Mie mi s-a părut o inițiativă frumoasă. 
Dacă nu o să prindă la noi, o să merg la Brașov și o să prezint primarului din Brașov, și 
sunt convinsă că din parcul din Brașov, acolo vis-a-vis de Aro o să funcționeze așa ceva în 
cel mai scurt timp, pentru că e ceva cu care chiar orașul și-ar putea mândri. Vă spun încă 
odată: nu o să scrie pe ele nici român și nu o să scrie nici Pârvan Rodica, ci ar fi fost în 
beneficiul copiilor și al părinților din Sfântu Gheorghe. Nu știu ce s-a întâmplat. S-a rătăcit 
printr-un sertar... Aștept un răspuns de la dl. primar și poate că găsim deschiderea necesară 
pentru o asemenea minimă investiție până la urmă. Am discutat cu cei de la poliție și au 
găsit, că e de bun augur o asemenea activitate, dar nu știu de ce la un moment dat s-a 
împotmolit. Nici măcar la ședința extraordinară nu și-a găsit loc această inițiativă. Și v-am 
spus, explicația mea, porbabil, că am început să devin ultra suspițioasă, este aceasta. Asta e 
punctul unu. Și acum punctul 2, care e mai important ca punctul 1. S-au încheiat Zilele 
Sfântul Gheorghe, în care, eu una, vă spun sincer că nu m-am regăsit. Eu nu m-am regăsit 
în aceste zile Sfântu Gheorghe. Poate că alții s-au regăsit, eu una nu. Am stat pe aici pe 
preajmă, am mai plecat, am mai venit, dar am cupărat o cărticică ”Alba ca zăpada și cei 
șapte pitici” pe care soțul meu a zărit din întâplare un stand din asta, nici nu știu unde era. 
Doi ”kürtöskalács” și un pahar de bere artizanală. Asta a fost tot inventarul nostru. Și câte 
o bere la ”Szimpla”, acolo, cu o familie de prieteni. Deci practic asta a fost, dar nu m-am 
regăsit în aceste zile. Acum, că m-am regăsit, sau nu asta e mai puțin important, pentru că 
până la urmă, știți cum e: ”Din codru rupi o rămurea, ce-i pasă codrului de ea!”, nu asta e 
important. Important sunt ecourile. Am citit presa de luni, de marți și Facebook-ul am 
urmărit și asta m-a oripilat cel mai tare. Stimate dle primar, cu toate, stiu eu... relația 
aparent amicală dintre noi. Eu spun lucrurilor pe nume, că eu am ajuns la o vârstă la care 
nu mai am nici un fel de jenă să spun lucrurilor pe nume. Nu mai vreau funcții, nu mai 
vreau nimic, așa că acum pot să spun exact ceea ce simt. Defapt întotdeauna am făcuto și 
se pare că nu am greșit. Am citit în ziarul de luni că dumneavoatră considerați faptul că în 
centrul orașului au fost acele acțiuni, urmare a unor compromisuri, și a unei exercitări, a 
unei presiuni asupra dumneavoastră. Acum, Dumnezeu să mă ierte dar nu aveam dreptul să 
avem și noi trei ore de program, poate într-o săptămână. V-a deranjat faptul că s-au afișat 
steaguri. Eu vă spun, și știți și dumneavoastră probabil, că ați fost la Brașov, imposibil să 
nu fi urmărit o sărbătoare a junilor. Ați văzut, Brașovul nu are nici o treabă cu problemele 
astea interetnice. Acolo chiar... Nu știu, cel puțin la mine în sat acolo e înțelegere între 
oameni și se uită la mine când le povestesc, parcă l-aș spune cine știe ce trăsnăi. Dar, revin, 
ați văzut, junii aceea toți erau cu tricolorul la căciulă, cu stegulețe. Când a fost botgros aici, 
la fel, e o inflație de steaguri. La noi, acțiunile acestea folclorice sunt însoțite întotdeauna 
de steag, pentru că ele înseamnă tradiție și tradiție înseamnă origine și origine până la urmă 
înseamnă steag. Cel puțin pentru noi. Iar aici dobândește o altă conotație. Nu le-a spus 
nimeni la oameni să vină cu steagul, sau fără steaguri. Eu m-am trezit cu o cocardă pusă de 
d-na Stela Buda în piept, pentru că pe mine nu m-a adus mintea când am plecat de acasă 
să-mi pun o cocardă. N-am ajuns vineri, pentru că am fost convocat la partid și am ajuns 
sâmbătă și duminică. Mi-au plăcut extraordinar de mult activitățile și eu cred că totmai că 
au fost de nota zece cu steluță, au iritat spiritele. Și mi-au confirmat ceea ce gândeam cu un 
an înainte, sau cu doi ani înainte: scena a fost mutată din centru pentru că erau activități 
prea frumoase românești, așa cum s-a demonstrat anul acesta. Și mă gândeam că anul viitor 
probabil că pe malul Oltului dacă primim un loc va fi super. Cum să interzici unor oameni, 
sau dumneavoastră ați spus că între mici și bere. Nu are nici o treabă. Micul era mic, berea 



 

 

era bere. Acolo nu era mici, pe partea ailaltă era berea artizanală, dar foarte civilizat 
comercializată. Nu avea nici o treabă una cu alta. Oamenii s-au manifestat, au dansat. M-a 
apucat și pe mine dansul. Sper că nu s-a întâmplat nimic, n-am încălcat legea. Am pus pe o 
horă acolo și sâmbătă, și duminică, a fost foarte frumos. Nu înțeleg și am văzut foarte mulți 
spectatori români și maghiari, care se uitau. Eu nu cred că erau pe post de observator, 
pentru că îi priveam cum trăiesc. Se uitau la port, la muzică, probabil așa cum ne-am fi 
uitat și noi dacă am fi mers la un spectacol similar, prezentat de maghiari. N-am înțeles 
atitudinea dumneavoastră vis-a-vis de aceste activități pe care noi l-am considerat deosebit 
deosebite și vă spun: Pro Urbe nu ni se dă, loc în centru nu ni se dă, păi dar atunci noi nu 
mai plătim impozit. Deci începe să semene atitudinea aceasta și chiar am scris un articol 
pentru Condeiul, care va apărea în numărul viitor: ”Dictatura minorității asupra 
majorității.” Mie îmi pare că începe să semne a dictatură ce se întâmplă. Adică să mi se 
impună când merg cu steag, când nu merg cu steag, cu câte steaguri să merg. Nu se poate 
așa ceva. Scuzați-mă, dar marți am avut o întâlnire și la Forumul Civic și lumea a fost de 
acord, că se va trece la acțiuni mai dure, pentru că altfel nu se poate. Mă gândesc cu groază 
ce va fi anul viitor? Anul acesta sunt alegeri europarlamentare. Îmediat o să răspundeți. 
Anul acesta sunt alegeri europarlamentare, văd că nimeni nu vrea să fie europarlamentar pe 
aici de pe zonă, sau poate nu știu eu, de aici din sală, cel puțin, dar ce se va întâmpla la 
anul, că la anul avem alegeri locale și atunci ne batem să fim... așa. Oare nu putem găsi 
altă... Amenajarea frumoasă a orașului, care merită într-adevăr felicitări din partea tuturora. 
Sau să ne aduceți la stadiul la care eu să vin la activitățile dumneavoastră, iar 
dumneavoastră să veniți la activitățile noastre. Eu așa ceva vedeam. Nici nu știți cât de 
frumos ne-au primit când am fost la Chișinău cu școala. Câtă căldură am simțit. Noi nu am 
fost chemați nici când a fost la casa căsătoriilor activitatea aceea. Pe vremuri eram invitați, 
acum nu mai suntem invitați, că nu avem ce căuta acolo, că probabil nici nu erau cupluri 
românești acolo. Habar nu am, nu știu. Pe noi nu ne-a anunțat nimeni. Și ziarele au greșit 
pentru că au publica după aceea ce a fost. Păi nu publici după aceea, ci publici înainte. Nici 
nu am știut unde să mă duc. Am umblat eu până la tarabele amețit, așa, după aceea aflu că 
în curtea muzeului a fost nu știu ce, asta când am citit presa, și cică sunt consilier local. 
Dacă eu sunt așa, ceilalți debusolați? S-au dus, au băut berea, au mâncat mici și apoi au 
plecat acasă, și au fost la Zilele Sfântu Gheorghe. Deci revin și închei: vă rog din suflet 
faceți cumva... A! Și mai aveam o întrebare. Delegația asta, că citeam în ziar, așa în zbor 
acum, delegația aceasta care vine din Republica Moldova mâine, poimâine de ce nu a fost 
invitată la Zilele Sfântu Gheorghe? Băi, oameni buni, veniți cu o săptămână mai devreme, 
să vedeți și voi ce frumos e la Sfântu Gheorghe? Mâine vine o delegație la Consiliul 
Județean, care va vizita orașul. Eu, dacă eram în locul d-lui Tamás Sándor, îi invitam la 
Zilele Sfântu Gheorghe și atunci am încheia parteneriatul, să vadă cât e de frumos. Nu, ei 
vin mâine. deci cam atât. Dumneavoastră ați înțeles. D-le primar aștept întâi răspunsul la 
punctul 1, că dacă începeți cu punctul 2 nu mai îmi răspundeți la punctul 1. Vă mulțumesc. 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Ar dori domnul primar să răspune.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci o să vă răspund prima 
dată la a treia întrebare, pentru că au fost trei întrebări. Într-adevăr suntem într-o relație 
corectă cu dl. președinte, dar nu ne facem agenda. Nici dl. președinte nu-mi spune când să 
organizăm zilele orașului, nici eu nu-i spun când să invite în județ delegații din țară și din 
străinătate și așa mai departe. În ceea ce privește a doua întrebare, pe scurt, eu am înțeles 
că dumneavoastră nu v-ați regăsit. Asta a fost mesajul principal, că nu v-ați regăsit de 
zilele orașului. Dacă aș dori să vă răspund foarte scurt, având în vedere toate explicația, v-



 

 

aș spune că aici nu vă pot ajuta. Dar evident o să am un răspuns mult mai lung, pentru că 
nu-mi place să nu răspund la toate întrebările. Deci în primul rând ceea ce privește că aveți 
dreptul, sau nu aveți dreptul, să nu uităm că există în oraș două scene, două scene unde au 
fost organizate evenimente care țin de folclor. Iar dumneavoastră ați fost cei care ați spus 
că nu acceptați ca formațiile românești să participe pe aceste scene. Deci dumneavoastră ați 
dorit o segregare etnică în interiorul diferitelor stiluri de muzică, pe baza cărora sunt 
împărțite scenele în oraș, pentru că vorbim de cinci scene în Municipiul Sfântu Gheorghe 
și fiecare scenă, pe baza stilului are un anumit specific. Pe scena de la Muzeul Național 
Secuiesc și pe scena comunității erau formațiile populare maghiare și acolo trebuiau să fie 
și cele românești, dar dumneavoastră ați spus că nu acceptați, că sunt niște scene 
mărginașe. Pentru cei de etnie maghiară nu au fost mărginașe. Au fost două scene care au 
funcționat, cred eu, excepțional. Oamenii s-au simțit bine, nu am primit reproșuri nici de la 
cei mai vocali critici pe care-i îi am în oraș vis-a-vis de aceste două scene și funcționarea 
celor două scene, anul acesta. Anul trecut într-adevăr au fost critici în ceea ce privește 
scena comunității, dar am ținut cont de acele observații, le-am corectat și anul acesta nu au 
mai fost critici din acest punct de vedere. La conferința de presă de luni, când am făcut 
evaluarea zilelor orașului, am spus, că din punct de vedere al stilului nu a fost un plus 
pentru Piața Sfântu Gheorghe aceste concerte. Nu am spus că aceste concerte au fost bune, 
sau au fost proaste, nu le-am vizionat, nu am fost prezent, deci nu am avut o părere, care 
oricum ar fi fost subiectivă și părerea mea este la fel de subiectivă precum părerea celorlați 
participanți la zilele orașului și nu are o greutate mai mare decât părerea altora. Dar nu am 
participat la aceste concerte și nu am spus că au fost bune sau au fost proaste. Nu știu cum 
au fost. Am primit feedbackuri, că din punct de vedere a calității au fost concerte bune, 
deci nu a venit nimeni să-mi spune că au fost concerte de o calitate salbă cele organizate de 
comunitatea românească, doar au spus că tot ce s-a întâmplat în Piața Sfântu Gheorghe, 
stilul acesta de street food și așa mai departe, nu a fost o chestiune compatibilă, cum s-ar 
zice. Nu a fost o chestiune potrivită stilul acesta de folclor și oferta comercială din piața 
respectivă nu s-au regăsit. Asta a ajuns la mine și asta am spus mai departe, pentru că la fel 
am spus și am apreciat lucruri pozitive și negative, pe care l-am auzit de la alții, pentru că 
nu am participat la 239 de evenimente organizate de zilele orașului, pentru că fizic este 
imposibil. Eu cred că nimeni nu a participat, pentru că fizic este imposibil să participi la 
239 de evenimente. La conferința de presă am apreciat ceea ce mi-au spus oamenii. În 
continuare cred că locul formațiilor de folclor este pe aceste două scene, alături de 
formațiile maghiare, alături de alte formații și dacă tot vorbim și dumneavoastră de multe 
ori spuneți, că nu e bine să facem segregare, păi nu noi am vrut să facem segregare. 
Dumneavoatră nu ați vrut să intrați pe aceste scene și ați ținut neapărat să fiți ori pe scena 
principală, pe care nu e nici o formație de folclor, ori pe această scenă. Anul acesta am 
mers pe această variantă. Cum va fi anul viitor, vom vedea anul viitor. Nu cred că este 
elegant să spuneți dumneavoastră în locul meu ce decizie se va lua. Nu am discutat, o să 
luăm această decizie mai târziu. Ceea ce faceți dumneavoastră, că spuneți acum că anul 
viitor o să fiți puși pe malul Oltului, asta sunt niște chestiuni, care se aruncă așa, pentru că 
așa se dorește de a fi aruncate. În ceea ce privește steagurile, deci tot la conferința de presă 
am spus, că unii au confundat ziua orașului cu ziua națională. Asta am spus, asta cred și 
acum. Eu nu cred că ziua orașului este locul în care trebuie să defilăm cu steagul. Este 
adevărat: facem parte din culturi politice diferite și asta se vede de foarte multe ori când 
discutăm anumite probleme. De exemplu eu fac parte dintr-o cultură politică și dintr-o 
cultură, dacă vreți, în care de ziua națională nu se dă fasole cu ciolan. Asta nu înseamnă că 
eu am o părere bună, sau proastă despre cei care consideră că de ziua națională trebuie să 



 

 

se dea fasole cu ciolan. Dar arată o diferență culturală dintre cum apreciem anumite lucruri, 
dar asta nu înseamnă, și să nu o luați în nume de rău, că eu am spus și consider și acuma, 
că zilele orașului ar trebui să însemne altceva. Cu atât mai puțin faptul, că am înțeles, că 
ieri am avut o discuție de aproape de o oră cu d-na Graur, care mi-a spus, că cei care au 
defilat cu steagurile au fost din Brașov. Așa am înțeles, că cei care au defilat au venit din 
Brașov. Din nou, e o chestiune... Să vii în Sfântu Gheorghe, foarte bine, simte-te bine, 
participă la formații, la folclor, totul e ok, dar totuși este ziua orașului. Nu este ziua 
națională, nici a României, nici a Ungariei, nici a maghiarimii, nici a secuilor, nici altora. 
Este ziua orașului, în care de când eu sunt primar n-am văzut defilări cu steaguri de ziua 
orașului. Nici cu steaguri secuiești, nici cu steaguri ungurești, nici cu steaguri americane, 
românești și așa mai departe. Nu am văzut. Am văzut acest lucru, pentru că spațiul public, 
inclusiv în presa de limba maghiară și alții au fost preocupați de acest lucru, și am spus 
ceea ce simt eu vis-avis de această chestiune. Nu mă deranjează nici un steag, nu mă 
deranjează absolut nimic, dar dacă un steag nu este folosit acolo unde este locul, eu cred că 
facem rău steagului respectiv. Eu cred că ziua orașului este a orașului și nu este al 
defilărilor cu steaguri. Asta este părerea mea. S-ar putea să greșesc, dar asta este părerea 
mea. Încă odată. Eu nu i-am văzut fizic nici stând, nici defilând. Am auzit de la mai mulți 
cetățeni din oraș. Mi-au semnalat acest lucru, că s-a defilat cu steaguri și oamenii au 
considerat că nu este normal. La fel consider și eu, chiar dacă va supăra pe unii părerea 
mea. În ceea ce privește prima problemă. Cererea dumneavoastră este la dl. Biró. Există o 
comisie a circulației, care este o comisie oficială. Această comisie va discuta această 
problemă, și după ce va emite un punct de vedere, vom discuta mai departe această 
propunere privind parcul. Nu mă interesează de cine a fost propus. Cred, că de când sunt 
primar sunt foarte multe chestiuni pe care le-am făcut, indiferent de unde a venit ideea. Nu 
mă interesează nici de la cine vine propunerea dacă este o idee bună o susținem. Dacă nu, 
nu. Vă mulțumesc și vă doresc un weekend plăcut.” 
 Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSÖ (lb.m.): „Mulțumesc. 
Mulțumim pentru prezență și vă doresc un weekend plăcut.” 
 
 
 
 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 27 iunie 2019. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                            SECRETAR 
     Székely Kincsö                        Kulcsár Tünde 
 
 


