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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 03 octombrie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, lipsind: Bálint 
Iosif, Tischler Ferenc. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
1090/2019.  
 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 general al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Salutările mele 
tuturor! Vă rog să vă semnalizați prezența dvs. prin pornirea aparatelor de vot! Deci toți cei 
prezenți au pornit aparatele de vot? Înaintea de a vota Ordinea de zi în întregime, vă rog să 
semnalizați intenția dvs. de a include noi puncte în Ordinea de zi! Domnule viceprimar, vă 
rog!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori includerea a trei 
puncte în Ordinea de zi și anume un punct D1… poate că nu spun titlul exact din punct de 
vedere al conținutului, dar nu am titlul exact dar este vorba de exercitarea unui drept de 
preemțiune asupra unui teren de o suprafață de 2.904 m2 în vederea extinderii cimitirului 
comun, al doilea punct D2 se referă la denumirea reprezentantului Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar Județean 
Covasna, iar cel de al treilea punct D5 despre aprobarea creșterii capitalului social al 
societății GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Doamnă viceprimar, vă rog!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Și eu doresc să propun 
includerea a două proiecte de hotărâre pe Ordinea de zi, un punct D3 și un punct D4, 
punctul D3 despre modificarea devizului general la Grădinița cu Program Prelungit din 
Câmpul Frumos și a creșei din cadrul acestei instituții, respectiv punctul D4 tot despre 
aprobarea propunerii de finanțare aferente acestei investiții.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Domnule primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Eu 
doresc să retrag punctul nr. 2 de pe Ordinea de zi.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Bine. Atunci să 
votăm despre faptul, cine este de acord cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 



 „Vă rog să votați despre includerea punctului D2 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 
 „Cine este de acord cu includerea punctului D3 în Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 
 
 „Cine este de acord cu includerea punctului D4 în Ordinea de zi, vă rog să-mi 
semnalizați prin votul dvs. acest lucru!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 
 „Mulțumesc frumos. Și Atunci să votăm includerea punctului D5 în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 
 „Mulțumesc frumos. Și atunci vă rog să votați Ordinea de zi în întregime!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind din sală (Pârvan 
Rodica). 
 „Mulțumesc frumos. S-a aprobat Ordinea de zi de astăzi. Dacă cineva dorește să se 
înscrie la Diverse, atunci să-mi semnalizeze acest lucru! Mulțumesc frumos. Bine. 
Altcineva? Bine, atunci s-au înscris două persoane la Diverse, când vom ajunge acolo cu 
Ordinea de zi, atunci le vom asculta.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
modificării 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: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un contract 
de-al nostru de mare succes, intitulat ”Inițiere în sport”, prin această cale am reușit 
implicarea a peste 3.000 de copii, așadar acest program a încurajat inițierea în sport sau 
activitatea sportivă a elevilor din grupa 0 și clasele I-II și cei din clasa a II-a la vremea 
respectivă au intrat acum în clasa a III-a și nu dorim să iasă din acest program, planul de 
perspectivă ar fi ca să poată continua chiar și în viitor procesul de inițiere în sport, în 
completarea contractului ar fi vorba de faptul, ca elevii din clasele a III-a să fie duși la 
antrenament de baschetbal, fotbal și hochei de asemenea din școlile municipiului. De altfel 
nu este posibil ca părinții să-i ducă pe toți la un program de după amiază, așa că este vorba 
de o oportunitate uriașă pentru mulți copii, desigur am introduce noi autobuze în acest scop, 
transportul urban ar fi rezolvat în continuare cu autobuzele firmei MULTI-TRANS SA, deci 
am completa programul aprobat anul trecut cu o nouă grupă de vârstă și astfel va crește și 
numărul copiilor mobilizați.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Prezentul proiect de 
hotărâre s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, V și VI. Observații, întrebări, dacă 
aveți? Nu? Atunci vă rog să votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
310/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului 
de preemțiune pentru cumpărarea unui teren situat în extravilanul municipiului Sfântu 
Gheorghe având suprafața de 2.904 m2. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acesta ar contribui la 



extinderea cimitirului comun, terenul având o suprafață de 2.904 m2 se află în proprietatea 
lui Veress Gabor și evaluatorul autorizat l-a evaluat la un preț de 55.000,00 RON, 
bineînțeles propunem cumpărarea acestuia, deoarece prin acesta ar crește terenul prevăzut 
pentru cimitirul comun.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Luări de cuvânt, 
întrebări dacă aveți? Proiectul s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Vă rog să 
votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
311/2019. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
desemnării reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul 
Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 „Aici va avea loc o votare secretă, îl rog pe domnul viceprimar, să ne prezinte 
proiectul de hotărâre!” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Inspectoratul Școlar 
Județean Covasna are un consiliu consultativ alcătuit din 31 de membri, în care a fost 
reprezentat și Consiliul local al Municipiului Sfântu Gheorghe prin doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit, însă începând cu data de 30.09.2019 îi expiră mandatul ei de 4 ani, eu 
cred că a reprezentat bine Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și în cadrul 
acestui consiliu, propunerea noastră este ca Consiliul Local să fie reprezentat și în 
continuare în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Covasna tot de 
persoana dânsei.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Întrebări, observații, 
dacă aveți? Atunci toată lumea a primit buletinele de vot, vă rog să bifați răspunsul 
corespunzător ”Da” sau ”Nu” și apoi se poate introduce voturile dvs. în urna din spatele 
meu…” 
 Se votează cu 19 voturi pentru. 
 „Cu 19 voturi de ”Da” am votat încredere față de candidata propusă și atunci vă rog 
să votați despre proiectul de hotărâre în întregime!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
312/2019. 
 PUNCTUL D3 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, cu modificările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 „Acest proiect a fost avizat de comisiile de specialitate.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dacă îmi permiteți, voi 
prezenta împreună punctele D3 și D4, fiind vorba de una și aceeași investiție, adică de 
lucrările de construcție la grădinița și creșa din Câmpul Frumos. Deci o nouă propunere de 
finanțare de-a noastră a ajuns în etapa premergătoare încheierii contractului, valoarea acestei 
propuneri de finanțare este de 2.346.721,00 RON, prin proiectul de hotărâre D3 am aproba 
acest deviz general, iar în proiectul de hotărâre D4 sunt incluse de asemenea și partea de 
contribuție proprie și costurile neeligibile ale propunerii de finanțare, deci costurile 
neeligibile repezintă o sumă de 189.136,00 RON, iar contribuția noastră proprie la acest 
proiect este 27,52%, adică o sumă în valoare 593.855,05 RON.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Întrebări, observații, 
dacă sunt? Dacă nu sunt vă rog să votați despre punctul D3.” 



 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
313/2019. 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului „Construire grădiniţă şi creşă – Câmpul Frumos”, din Municipiul Sfântu 
Gheorghe, judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect. 
 „Punctul D4 ne-a fost prezentat deja de doamna viceprimar, dacă aveți întrebări, 
sesizări, vă rog să-mi semnalizați acum! Între timp menționez că comisiile de specialitate nr. 
I, II și V și-au dat avizul favorabil pentru acest proiect de hotărâre, nefiind întrebări, vă rog 
să votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
314/2019. 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Societatea Gospodărie 
Comunală SA a solicitat Consiliului Local printr-o adresă aprobarea majorării capitalului 
social, de fapt capitalul social al societății va crește nu numai cu investiția Consiliului Local 
ci mai ales cu cea a Consiliului Județean, se vor emite în total 752.942 buc. de acțiuni cu 
valoarea nominală de 4,25 RON din care Consiliul Județean ar înregistra acțiuni în valoare 
de 2.199.999,75 RON, scopul vizat fiind continuarea finanțărilor începute în investițiile 
începute în Programul Operațional Sectorial, totodată din acest motiv s-ar fi modificat 
ponderile și Municipiul Sfântu Gheorghe dorește să-și păstreze majoritatea în cadrul acestei 
societăți pe acțiuni, dorind astfel să înregistreze 235.295 buc. de acțiuni, valoarea totală a 
acestora fiind de 1.000.003,75 RON.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumim frumos 
pentru prezentare. Comisiile de specialitate, adică nr. I și V și-au dat avizul favorabil pentru 
acest proiect de hotărâre, dacă cineva are întrebări sau observați, acum îmi poate semnaliza 
acest lucru. Domnul primar, vă rog!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Doar 
doresc să subliniez cele spuse de domnul viceprimar. Cred că și membrii consiliului sunt de 
părere, că este vorba de o activitate foarte importantă din punctul de vedere al municipiului 
nostru și ai locatarilor noștri. Niciodată nu am abuzat de procentajul nostru de 51%, totuși 
este vorba de o activitate care necesită păstrarea ponderii majoritare al Municipiului Sfântu 
Gheorghe în cadrul acestei firme, de aceea trebuie să facem acum această achiziție, nu ar fi 
obligatoriu să cheltuim acum suma de 1.000.000 RON în acest scop, însă dacă nu am face 
acest lucru, atunci participația noastră ar cădea sub 50% în această întreprindere și cred că 
suntem de acord cu toții în faptul, că este importantă menținerea majorității, deoarece 
majoritatea cifrei de afaceri și al profitului firmei este produsă de locatarii municipiului 
Sfântu Gheorghe, deci nu ar fi drept față de aceștia, dacă proporția municipalității ar cădea 
sub 50% în cadrul firmei respective. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Deoarece nu mi-a semnalizat nimeni, vă rog să votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
315/2019. 
 
 DIVERSE:  
 „Dau cuvântul doamnei consilier Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumesc frumos. Câteva 



probleme, care s-au adunat în urma întâlnirii cu cetățenii care apelează la noi, crezând că noi 
avem puterea deciziei, dar, trebuie să-i ascultăm și îi ducem mai departe problemele. Mă 
întreabă oamenii, când se rezolvă problema hotelului Bodoc din centrul orașului, că s-au 
săturat de imaginea aceea, ca să mai schimbăm film acolo, zicea cineva. Acum și eu aș vrea 
să știu, când orașul nostru va beneficia de un hotel frumos, că mai avem musafiri din țară, 
din străinătate. Că acum suntem europeni și vin și nu prea avem pe unde să-i cazăm. Așa. O 
altă problemă, tot ridicată de cetățeni e cea referitoare la clădirile dezafectate și îmi dădea 
exemplu domnul, și chiar am văzut și eu pentru că am trecut pe acolo, clădirea aceea de la 
fosta Electrica de pe Nicolae Bălcescu este atât de urâtă și în spate e o clădire foarte 
frumoasă, care dacă aia din față s-ar da jos, chiar ar schimba imaginea din strada respectivă. 
Și nu e singura, e evident, dar dânsul mi-a dat această clădire și sunt o mulțime de clădiri în 
oraș, și am înțeles că se percepe un impozit pe ele, mărit, dar eu cred că s-ar putea renunța la 
urâțeniile acelea, respectiv la sumele de bani. Asta chiar strică aspectul străduței respective 
și vizavi unde sunt clinicile aceea și acolo este urât. Și e centru orașului totuși, stimate 
domnule primar, poate mai claxonați ceva, ca să facă ceva? O altă problemă este - de aceea 
am întârziat de la ședință, pentru că am fost la domnul Biró - problema părculețelor acestora 
pentru copii. Și l-am întrebat și pe domnul Biró și mi-a dat răspunsul, că se face toaletarea 
copacilor pentru că atât de mult au crescut iarăși sălciile aceea, că sunt la pământ. Și 
oamenii au început să le ciopârțească, ceea ce nu e bine, pentru că fiecare lucru se face de 
către oameni competenți, eu consider competenți, care vin și le taie cum trebuie. Nu știu, 
dacă se duc oamenii cu toporul și le taie ramurile… Dacă se poate cumva face ceva, pentru 
că cred, că problema nu-i valabilă doar pentru parcul de la JYSK, ci toate părculețele, dacă 
s-ar putea să fie toaletate, domnul Biró spunea, că toamna sau primăvara, dar recomandă 
toamna. Dacă s-ar putea până o veni iarna, că n-o să vină acum, o veni ceva frig, dar 
probabil, că se va reîncălzi, dacă se poate face toaletarea copăceilor, cred că din tot orașul, 
dar din părculețele astea ca să ne putem bucura primăvara de ceva frumos. Și am o mică 
problemă, care am fost sunată la ora 13:00, am fost convocată la ora 13:15 la ședință de 
comisie. Cred că la ora 13:17 eram gata. Acum dacă vrei să-ți bați joc de un om, îți bați joc 
de timpul lui. Ar putea corelate cumva, se putea pune la ora 13:55, după mine, că dacă ar 
dura două minute, s-ar putea rezolva de la ora 13:55 până la ora două fără două minute. 
După ce s-a terminat ședința, m-am dus în parc, nu la recomandare m-am dus, dar cineva a 
spus să merg în parc. În viața mea n-am stat așa în parc pe o bancă, am avut impresia, că 
toată lumea se uita la mine. Nu știu, dacă sunt probleme serioase, sigur, să convocați la 
12:00, la 13:00, dar să vii aici la 13:00 și la 13:17 și să fii gata și să stai pe o bancă așa ca un 
prost în târg, cum am stat eu astăzi, parcă mi se pare… Rugămintea mea este să încercăm să 
corelăm, pentru că timpul e timp, și ”time is money”, știți cum este. Mulțumesc, aștept niște 
răspunsuri pozitive din partea dvs. Mulțumesc. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Doar răspunsuri pozitive voi 
da, doamnă Pârvan. Ceea ce privește comisiile, am mai avut această discuție, nu este 
atributul primarului să stabilească ora la care se țin comisiile de specialitate, fiecare comisie 
are președinte, vicepreședinte, secretar, este o decizie a comisiei și nu a primăriei sau a 
primarului. În ceea ce privește toaletarea copacilor, aveți dreptate, evident cei de la 
grădinărie vor ocupa de această activitate. În ceea ce privește clădirea de pe str. Nicolae 
Bălcescu, credeți-mă că nu puteți veni cu lucruri despre care nu știm, deci acolo este de mult 
timp supraimpozitat, este o problemă juridică între proprietarul terenului și proprietarul 
clădirii, pentru că nu este aceeași persoană juridică și fizică proprietarul terenului de sub 
clădire și proprietarul clădirii. Din această cauză există și problemă de intabulare, este o 
dispută juridică, pe care noi nu o putem rezolva, sunt două părți implicate, este perfect 



adevărat, este o zonă frumoasă a orașului, este o zonă centrală, pur și simplu până nu se 
finalizează această dispută între cele două entități pentru a stabili dacă clădirea este acelui 
care are terenul sau terenul este aceluia care are clădirea, este vorba de două societăți care 
țin de acest domeniu strategic de electricitate și așa s-a întâmplat, privatizări, lucruri foarte 
vechi și noi le-am moștenit și pur și simplu nu avem nici-o pârghie prin care putem să 
intervenim până nu se finalizează procesul dintre cele două entități, doar această posibilitate 
am avut, acest instrument de a supraimpozita, ceea ce nu rezolvă problema pe termen 
scurt…” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Nu vorbește în microfon, nu se 
înțelege. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da, asta e țara în care trăim, 
da doamna Pârvan, e țara în care trăim, că sunt situații de 30 de ani, de 100 de ani, de 300 de 
ani, pe care nu reușim să le rezolvăm. Asta este. Eu știu un singur lucru, este o vorbă 
românească pe care eu am învățat-o: ”Nu aduce anul, ce aduce ceasul” și sper ca la un 
moment dat va veni acel ceas, acea oră, acel moment în care se va rezolva această problemă. 
Nu depinde în acest moment de municipalitate, nu avem absolut nici o influență prin care 
putem să rezolvă această problemă. Nu este singurul, ca azi, eu mai pot spune cel puțin zece 
situații asemănătoare din oraș. Nu sunt toate așa de vizibile și de aceea nu discutăm despre 
aceste probleme la ședințele Consiliului Local, dar ele sunt reale și creează problemă.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): Nu vorbește în microfon, nu se 
înțelege. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Nu știu acum exact la ce 
clădire referiți... TBC-ul are altă situație juridică, lucrurile acolo se vor rezolva pentru că cei 
de la Consiliul Județean au început demersurile pentru a construi un nou spital TBC, care va 
include și dispensarul. Nu era normal și nu este normal, ca un dispensar TBC să fie în 
centrul orașului, iar după ce se vor muta în acel dispensar, clădirea va reveni municipalității 
și o vom moderniza. Clădirile vor reveni, sper, inclusiv clădirea unde este spitalul TBC 
acum. În ceea ce privește hotelul Bodoc, pot să vă spun să mai aveți puțintică răbdare, 
puțintică să mai aveți. Am spus ultima dată când m-ați întrebat că așteptăm o hârtie din 
București, a venit hârtia din București. Mai așteptăm acum altă hârtie de undeva, când se 
rezolvă e o chestiune de câteva săptămâni voi veni cu o propunere în fața Consiliului Local 
de a lua o decizie în ceea ce privește aceasta, dar e o chestiune de două, maxim trei 
săptămâni. Vă mulțumesc. Hoteluri frumoase sunt în oraș și sunt și în construire hoteluri în 
oraș, ceea ce mă bucură. Pe str. Grigore Bălan se construiește, sunt hoteluri care sunt în 
extindere care își diversifică activitatea, deci eu cred că sunt totuși hoteluri. Nu sunt 
suficiente. O să decidem când ajungem să decidem. Bine?” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Doamna 
viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu aș dori să vă spun că 
gradul de utilizare a locurilor de cazare din Sfântu Gheorghe este sub 20%. Pentru 
profitabilitate ar fi nevoie de cca. 40%. Deci într-adevăr există perioade ale anului, când 
gradul de utilizare al locurilor de cazare ajunge la 90-100%, însă să nu uitați, că gazdele 
trebuie să plătească salarii, taxe în toate cele 365 de zile ale anului, deci nu este o 
întâmplare, că nimeni nu a cumpărat Bodocul, după mai multe anunțuri, oamenii fac calcule 
și pornesc din date statistice, din păcate nu suntem nici țărmul mării, nici o localitate cu 
interese în domeniul turismului, precum de ex. Covasna. Ne-am dori turism, da, bineînțeles 
ne-am dori, însă… deci eu vă spun, că avem hoteluri, nu numai unul, în centrul orașului, la 
marginile orașului, deci am unde să cazăm oamenii, avem un grad de utilizare 16-18%, din 



punct de vedere statistic, se poate verifica acest aspect.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Următorul cine 
dorește să-și ia cuvântul este domnul consilier Cochior Andrei.” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Mulțumesc frumos. Este vorba de 
statuia lui Mihai Viteazul, după întâlniri făcute cu alegătorii, am stat mai puțin la o parte, să 
vedem dacă cineva ia o măsură și atunci am decis să fac... câteva probleme, să vă informez. 
Pe parcursul deplasărilor mele prin centru orașului, am constatat pe grupul statuar Mihai 
Viteazul amplasat în centru, operă emblematică pentru noi toți, obiectiv de vizită turistică și 
loc tradițional de desfășurare a manifestărilor culturale comemorativă. Remarcarea unor 
date din istoria țării și a neamului. Grupul statuar este pe zi ce trece, tot mai degradat fizic, 
respectiv multe din plăcile soclului și al podelei sunt desprinse, căzute și în spate sparte. Cel 
mai probabil aceste deteriorări se datorează calității slabe a lucrărilor de recondiționare ce 
au avut loc nu demult. Aspectul a fost sesizat și cu ocazia întâlnirilor de lucru și a 
audiențelor când tot mai mulți cetățeni au solicitat repararea stricăciunile lăsate nereparate la 
acest ansamblu statuar. Deși construcția a fost reparată nu demult, așa cum am arătat, s-a 
constatat că lucrările au fost de mântuială, calitatea materialelor slabă, dar mai ales 
supravegherea lucrărilor și recepția lor s-a făcut cu superficialitate și fără răspundere. Cea 
mai mare responsabilitate în acest sens revine Primăriei Municipiului prin primarul său și al 
aparatului de lucru al acestuia. Spun, că legea 422/2001 este clară, știu, că iese din garanție 
în 2023, dacă nu mă înșel, statuia, dar ca să pot să dau răspuns, solicit de la Consiliul Local: 
1. Să mi se comunice contractul încheiat cu firma care a executat ultimele lucrări de 
reparații și condițiile de calitate. 2. Să mi se comunice numele dirigentului de șantier. 3. Să 
mi se comunice procesul-verbal de recepție a lucrărilor. 4. Să mi se comunice dacă în urma 
sesizărilor anterioare s-au luat măsuri de verificare și responsabilităților în sensul celor 
arătate mai sus, și ce măsuri s-au luat împotriva celor vinovați. 5. Dacă Primăria s-a 
autosesizat privind aceste nereguli și ce măsuri a luat pentru remediere. Pentru început, 
accept să consult aceste documente, punctul 1-3, așa cum au fost păstrate ele în întregul, 
urmând să solicit copii după actele de interes. Situația trebuie neapărat și urgent remediată 
privind lucrările de refacere. Rezumat fiind ca în această locație să vor desfășura activități 
de marcare a zilei naționale 1 Decembrie. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Domnule primar, vă 
rog!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Doriți să vă răspund sau doriți 
să depuneți și să înregistrați eventual acest act? Pentru că de fapt este o adresă pe care dacă 
o înregistrați o să primiți răspuns. Eu la partea politică a declarației pot să vă spun, că în 
fiecare an înainte de 1 Decembrie prin colegii de la Grădinărie sau mai nou de la societatea 
primăriei am încercat să reabilităm să corectăm ce se poate corecta, nici noi nu suntem 
mulțumiți de calitatea lucrărilor, nu am restituit garanția societății, sunt lucrurile pe care le 
putem face. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Declar închisă ședința de astăzi.” 
 
 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 31 octombrie 2019. 
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