
 

 

 
 
 
 
Nr. 119/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28 noiembrie 2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Vaszi Etelka – sat Chilieni și Miklós András 
– sat Coșeni, lipsind: Magyarosi Imola-Piroska, Toth-Birtan Csaba, Zsigmond József. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
1311/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár 
Tünde-Ildikó secretarul general al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele tuturor, vă rog să porniți aparatele de vot! Fiind întrunit cvorumul necesar, 
declar deschisă ședința de astăzi. Mai întâi, înainte de a trece la Ordinea de zi, vă rog să 
votați despre două procese verbale, mai întâi despre cel din data de 31 octombrie 2019, 
cine este de acord?  
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Cerey Zoltán-Mihály). 
 ”Vom vota și despre cel din data de 05 noiembrie 2019, cine este de acord?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Cerey Zoltán-Mihály). 
 ”Mulțumesc frumos. Înainte de a trece la dezbaterea Ordinii de zi, doresc să vă 
atrag atenția asupra următoarele aspecte: potrivit art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor consilierii care 
au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt asemenea situaţii 
consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea dezbaterilor, interesul personal pe 
care-l au în problema respectivă. În cazul în care nu avem o situație de acest gen, vă întreb 
dacă aveți întrebări, luări de cuvînt în privința Ordinii de zi? Domnul primar Antal Árpád-
András!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș dori 
includerea a unui punct D1 în Ordinea de zi, între Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe 
și Asociația Rotary Club s-ar încheia un contract de asociere, respectiv vă solicit să 
acceptați ca domnul director Hadnagy, conducătorul Poliției Locale să ne ofere 
răspunsurile solicitate în cadrul punctului Diverse, deoarece așadar domnul consilier l-a 
interpelat pe domnul director și fiindcă acum se află la o altă întrunire, vă rog să aprobați 
ca să ne răspundă la întrebări în cadrul punctului Diverse. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc. 
Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salutările mele dragi 
colegilor mei consilieri, reprezentanților presei, oaspeților, doresc să propun includerea a 
două puncte în Ordinea de zi, unul D2 privind restructurarea Direcției de Asistență 
Comunitară și unul D3 privind modificarea studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare 



 

 

despre terenul de sport din Cartierul Ciucului.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Atunci să votăm despre includerea punctului D1… nu, domnul Bálint József, 
scuzați-mă!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Doresc să iau cuvântul la punctul 
Diverse.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „În regulă.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Alte înscrieri dacă 
nu sunt, atunci să votăm mai întâi despre includerea punctului D1 pe Ordinea de zi! Cine 
este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc. Despre includerea punctului D2 pe Ordinea de zi? Cine este de 
acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Și să votați despre includerea punctului D3 pe Ordinea de zi! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Și atunci să votați despre Ordinea de zi în întregime! Cine este de acord cu 
Ordinea de zi?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate.  
 „Mulțumesc frumos. Doresc să menționez că toate comisiile de specialitate și-au 
dat avizul favorabil pentru toate proiectele de hotărâre.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Audit energetic pentru soluții durabile în clădirea bazei de înot - Sepsi Rekreatív S.A”, 
proiect finanţat în cadrul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să depunem o 
cerere de finanțare pentru îmbunătățirea eficacității bazei de înot prin finanțare prin 
intermediul Fondului Norvegian în privința utilizării energiei, în acest sens avem nevoie de 
o sumă de 12.500,00 EUR pentru întocmirea studiilor de specialitate, 10.000,00 EUR ar fi 
suma pe care dorim să solicităm din Fondul Norvegian și suma de 2.500,00 EUR ar 
reprezenta contribuția Consiliului Local Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de 
hotărâre! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
343/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării 
activităților sportive desfășurate de Clubul Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Deși 
Clubul Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe nu aparține primăriei, aș spune, încă nu aparține 
primăriei, ci instituția se află în subordonarea Ministerului. În fiecare an ne străduim să 
alocăm finanțare materială clubului, deoarece și la momentul actual serviciile școlii sunt 
puse la dispoziția a 404 de elevi, ca urmare dorim să le acoperim în primul rând cheltuielile 
neacoperite de către Minister. Anul acesta le acordăm o finanțare în valoare de 75.000,00 
RON, în cazul în care Consiliul Local va aproba prezentul proiect de hotărâre. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 



 

 

frumos. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord 
cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
344/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aici 
vorbim în primul rând de regrupări. Micșorăm cu o sumă de 491.510,00 RON titlurile de 
investiții, în acele cazuri unde simțim că nu vom reuși să cheltuim acești bani până la 
sfârșitul anului. Pentru contul de cheltuieli propunem următoarele modificări mai 
semnificative: vom utiliza o sumă de 300.010,00 RON pentru majorarea capitalului social 
al societății Gospodărie Comunală SA, suma de 75.000,00 RON, potrivit celor votate la 
punctul anterior, se va aloca pentru achiziționarea de echipamente sportive la Clubul 
Sportiv Școlar Sfântu Gheorghe, suma de 3.700,00 RON pentru rectificarea bugetului 
Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe, suma de 112.800,00 RON pentru 
acoperirea costurilor diferitelor servicii publice, totodată venitul propriu al instituțiilor de 
învățământ va crește cu o sumă de 77.800,00 RON și Grădinița cu Program Prelungit 
”Hófeherke” Sfântu Gheorghe a câștigat o cerere de finanțare în valoare de 106.000,00 
RON în cadrul programului Erasmus+, aceste sume vor fi de asemenea incluse în bugetul 
local. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre nr. 3 s-a avizat de ambele comisii de specialitate, nr. I și V. Întrebări, observații 
legate de proiectul de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de 
acord cu prezentul proiect de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
345/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării 
unei sume de bani în favoarea Parohiei Reformate Sfântu Gheorghe III. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Și anul 
acesta am finanțat cu o sumă de 1.000.000,00 RON cheltuielile de investiție ale parohiilor. 
Parohia Reformată ar solicita acum o finanțare în valoare de 82.000,00 RON din acest 
cadru, această sumă dorește să utilizeze pentru acoperirea cheltuielilor continuării 
lucrărilor de construcție ale Parohiei Reformate situate în str. Pescarilor nr. 12.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Menționez că proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. 
I, III și V/ Întrebări, observații dacă sunt în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog 
să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
346/2019. 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
HCL nr. 265/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu 
Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aici 
este vorba de o modificare formală, de fapt în vederea realizării concordanței dintre titlu și 
conținut, o modificare mai adecvată a regulilor tehnice în conformitate cu Legea 24/2000. 
Mulțumesc frumos.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre nr. 5 s-a avizat de asemenea de toate comisiile de 
specialitate, respectiv nr. I, V. Întrebări, observații legate de acesta, dacă sunt? Dacă nu 
sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 5?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
347/2019. 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării H.C.L. nr. 293/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de 
funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Proiectul de hotărâre nr. 6 
are o motivație asemănătoare proiectului de hotărâre nr. 7, deci aș dori să prezint împreună 
aceste două proiecte de hotărâre. Este vorba de asemenea de modificare formală la nivelul 
titlului, vom rectifica o hotărâre a Consiliului local aprobată anterior, fără să efectuăm 
modificări de conținut.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre nr. 6 s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, IV, V.! Mai 
întâi vă întreb atunci, cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 6?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
348/2019. 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării HCL nr. 294/2019 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de 
funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. 
 „Proiectul de hotărâre a fost deja prezentat de doamna viceprimar. Proiectul de 
hotărâre nr. 7 s-a avizat de comisiile de specialitate nr. I, IV, V.! Întrebări, observații legate 
de acesta, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de 
hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
349/2019. 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încadrării pe zone fiscale a intravilanului Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
anexa HCL figurează străzile potrivit încadrării pe zone fiscale, încercăm în continuare să 
determinăm aceste încadrări pe baza unui sistem obiectiv de criterii și deși probabil nu se 
poate crea ceva perfect, dar desigur cele două margini ale unei străzi se află la diferite 
distanțe fie de la zona centrală, fie de la zona industrială, însă ne străduim în fiecare an să 
perfecționăm acest sistem și să determinăm în mod obiectiv aceste zone fiscale. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Menționez, că proiectul de hotărâre s-a avizat de către comisiile de specialitate nr. 
I, II și V. Întrebări, observații dacă sunt în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog 
să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 8?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
350/2019. 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Propunem valoarea 



 

 

impozitelor și taxelor locale pe anul viitor în felul următor: potrivit unei HCL aprobate 
anterior, în care de fapt a avut un caracter obligatoriu, vom mări valoarea impozitabilă a 
clădirilor și terenurilor cu un indice al inflației de 4,6%, ceea ce este obligatoriu în temeiul 
Codului Fiscal, de altfel pentru persoanele fizice vom menține nivelul minim al 
impozitelor și taxelor pe anul viitor, în cazul persoanelor juridice se vor menține valorile 
din anul curent, în timp ce în cazul vehiculelor am determinat valoarea maximă, deoarece 
orașul nostru se sufocă încetul cu încetul în urma traficului rutier. Se vor menține 
dispozițiile generale, cele două termene de plată vor fi 31 martie și 30 septembrie, este în 
continuare valabilă reducerea de 9% pentru persoanele care până la primul termen de plată 
vor achita impozitul pentru anul întreg, se menține în continuare așa numitul impozit de 
penalizare pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite. Se mențin 
scutirile de sub plata taxelor și impozitelor pentru persoanele care dețin proprietăți 
imobiliare clasate ca monumente istorice folosite cu destinația de locuință sau muzeu, 
asociațiile care prestează servicii sociale, revoluționari, care intenționează să efectueze 
izolare termică în locuințele lor, în cazuri de calamitate naturală putem asigura scutire de 
sub plata taxelor și impozitelor și pentru ONG-uri în cazul în care în clădirile respective se 
desfășoară activități nonprofit, asigurăm reducere la plata impozitelor și taxelor ca 
finanțare de minimis pentru întreprinzătorii, care efectuează investiții, respectiv se menține 
reducerea de 50% în cazul pensionarilor cu venit lunar mai mic decât nivelul salariului 
minim pe economie și nu au alte surse de venit. Doresc să propun încă o rectificare, pe care 
o voi citi pe limba română, fiind valabilă atât pentru HCL, cât și pentru Regulamentul din 
anexa HCL, voi citi separat cele două formulări. Le vom introduce de fapt doar pentru că 
ne-au semnalizat deja instituțiile și firmele, că doresc să achiziționeze deja în luna 
decembrie tichetele de parcare sau abonamentele de parcare valabile din luna ianuarie și ca 
să fie clar faptul, intrând în vigoare așadar după decembrie prezenta HCL, că dânșii vor 
avea dreptul de a le achiziționa pentru anul viitor. Deci dorim să propunem următoarele 
modificări: în Regulament… voi spune în limba română, ca să fie clar, deci: 
 (lb.r.) La alin. 2 a art. 9 din Cap. 2.3 parcarea curentă a vehiculelor fără rezervarea 
locurilor din Anexa nr. 9 la hotărâre, intitulat ”Reguli privind utilizarea locurilor publice 
din Municipiul Sfântu Gheorghe și proceduri de evidențiere a acestora se propune 
completarea dispozițiilor cu următoarele: ”Art. 9 - (2) Plata taxei reprezentând 
contravaloarea permisului de parcare se poate efectua în cursul lunii decembrie al anului 
anterior intrării în vigoare a hotărârii privind stabilirea taxei de parcare curentă a 
vehiculelor fără rezervarea loculilor, permisul eliberat ca urmare a achitării taxei fiind 
valabil pe anul următor.  
 (lb.m.): Și în hotărârea noastră dorim să completăm art. 15 cu următoarele, deci: 
  (lb.r) Art. 15 ar suna în textul hotărârii astfel: deci Art. 15: Prezenta hotărâre intră 
în vigoare începând cu anul fiscal 2020, cu excepția prevederilor art. 9 alin. 2 din Cap. 2.3. 
Parcarea curentă al vehiculelor fără rezervarea locurilor al Anexei nr. 9 la hotărâre, intitulat 
”Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice din Municipiul Sfântu Gheorghe și 
proceduri de evidențiere a acestora referitor la plata anticipată a taxei reprezentând 
contravaloarea permisului de parcare.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Domnul primar Antal Árpád-András!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Doresc 
să fac încă câteva precizări în legătură cu impozitare. În cursul celor două ani 2018-2019, 
Guvernul a deviat resurse semnificative de la orașe în primul rând din așa numitul ”titlu de 
penalități administrative ale municipalității”. În anul 2018 am pierdut și noi foarte mult, în 
anul 2019 pe o parte am pierdut, pe altă parte am reușit în linii mari să recuperăm 



 

 

pierderea. Multe orașe la sfârșitul anului 2017, în 2018 a rezolvat aceste pierderi cu 
majorări semnificative ale taxelor și impozitelor. Noi nu ne-am folosit de această 
oportunitate, deci nu am mărit taxele și impozitele și nici acum nu majorăm impozitul pe 
vehicule ca să umplem astfel diferite găuri existente în bugetul local, ci majorarea 
impozitului are un scop foarte clar, dorim să realizăm în anii următori extinderea 
numărului locurilor de parcare. Așadar în cursul săptămânilor trecute Primăria a reușit să 
obțină în mod legal secțiunea dintre cinema și hotelul Bodoc, pe de altă parte să renoveze 
și să extindă și prin acesta numărul locurilor de parcare, însă există o solicitare 
semnificativă din partea orașului, deci chiar dacă s-ar reduce numărul vehiculelor, tot ar fi 
necesară construirea unor parcări. Desigur acest lucru ne costă foarte mulți bani, practic 
multiplicând, deci completând cu alte surse acele veniturile care vor fi încasate de primărie 
în urma impozitelor pe vehicule vor fi utilizate în acest scop în anii următori. În cazul 
persoanelor fizice, deși am avea posibilitatea cu multe sute de procente, din câte știu eu, să 
impunem un impozit pe clădiri de chiar 200% mai mare în cazul persoanelor fizice, nu 
dorim să recurgem la acest instrument, cum nu am recurs nici până acum, am zis 
întotdeauna, că imobilul aparține traiului uman decent, de aceea trebuie să încercăm să 
menținem în cazul persoanelor fizice acest nivel de impozitare la cel mai mic nivel posibil. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Menționez că proiectul s-a avizat de către comisia de specialitate nr. I cu 5 voturi pentru, 
cu votul împotrivă al colegului Bálint József, comisia nr. II cu 5 voturi pentru, cu votul 
împotrivă al colegului Bálint József, comisia nr. III cu 6 voturi pentru, cu votul împotrivă 
al colegului Kolcza Istvan, iar comisia nr. V cu 5 voturi pentru. Doresc să menționez și 
faptul, că în cadrul comisiilor de specialitate nr. I și V am dezbătut aceleași propuneri, care 
au fost propuse de doamna viceprimar, le-am aprobat, astfel vă întreb, dacă aveți întrebări, 
observații legate de propunerile de modificare sau de proiectul de hotărâre? Îl întreb pe 
domnul coleg consilier Bálint József!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Aș începe cu faptul, că prezentul proiect de hotărâre a reprezentat o surpriză mică atunci, 
când s-a depus în fața consilierilor. După cum știu eu, legea administrației publice prevede 
ca după ce un astfel de proiect de hotărâre a fost înaintat în fața Consiliului Local, iar 
ulterior a fost aprobat de Consiliul Local, va fi instituit de către primărie. Aici se pare că 
unii l-au ajutat pe domnul primar, opinia publică a aflat deja săptămâna trecută de faptul, 
că vor exista diferite rectificări sau majorări ale taxelor și impozitelor și iată că acest lucru 
este prezent în proiectul de hotărâre. De acum încolo consilierii nu vor avea altă treabă 
decât să dea din cap, să aprobe ceea ce este deja trecut. Eu nu pot să mă bucur pentru 
această situație, mai mult, nici s-o apreciez, deoarece aș fi vrut mai întâi să văd materialul 
în cauză, să port o discuție în acest sens, iar apoi să mă confrunt cu mass-media, în care 
subiectul a fost tratat ca fapt împlinit. Și, cunoscând premisele, probabil că va și deveni un 
fapt împlinit. Tot acolo, tot în același zi a fost vorba în mass-media despre faptul, că de 
anul viitor și taxa de salubrizare, deoarece domnul primar deja a publicat acest lucru, a 
apărut în presă, știe toată lumea, lipsesc doar cei care vor da din cap. Se va realiza și acest 
lucru. Deci așa arată aspectul proiectului de hotărâre: există două propuneri bune, care face 
posibilă achitarea anticipată a taxelor de parcare și conține o majorare semnificativă de 
impozit care va afecta proprietarii acelor zece și ceva de mii de vehicule, o cifră mult 
amintită în ultima vreme și deloc într-o mică măsură. Aș dori să adaug doar la asta, că 
impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice va rămâne la același nivel înalt, care ne 
pune pe primul loc la nivel național, concurează cu localitatea Caracal, cele două localități 
fiind pe locul întâi la nivel național, neurmând exemplul localităților Cluj-Napoca, 



 

 

Timișoara sau Oradea, unde impozitul pe clădiri pentru persoanele juridice este de 1%. 
Deci în forma aceasta noi nu vom susține proiectul de hotărâre. Mulțumesc pentru 
ascultarea cu răbdare.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Atunci va răspunde pe rând la întrebări domnul primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Deci ce 
se publică în presă este, după mine, în primul rând responsabilitatea jurnaliștilor. Eu pot să 
vă spun ceea ce am comunicat eu reprezentanților presei. Se înregistrează de asemenea și 
un material audio despre fiecare conferință de presă ținută de mine. În primul rând eu nu 
am avut inclusă în Ordinea de zi o conferință de presă legată de această chestiune. Însă 
spre deosebire de alți politicieni, eu de obicei răspund la întrebările jurnaliștilor și la una 
dintre conferințele mele de presă unul dintre jurnaliști a pus întrebarea, că ce se va 
întâmpla atunci cu impozitele și taxele locale. Iar eu i-am spus intenția. Nu am comunicat 
fapte, deci eu am spus care este intenția. Aceste intenții, pot fi în opinia mea, puse la 
dispoziția opiniei publice, pot fi publice, deoarece acestea sunt propuse de noi, deci 
municipalitatea le propune, dacă preferați așa, conducerea orașului le propune, decizia 
fiind luată de Consiliul Local. Acesta poate decide atât pentru respingerea, cât și pentru 
aprobarea acestei propuneri. Spre deosebire de alții, nu luăm de obicei decizii, nu reluăm 
proiecte de hotărâre potrivit faptului, că tocmai se apropie un an electoral, deși în anul 
dinaintea anului trecut nu a fost an electoral și am fi putut mări impozitele și taxele locale, 
așa cum au procedat foarte-foarte multe primării, arătând cu degetul pe Guvern. Nu am 
făcut acest lucru, nu vom face nici acum în cazul persoanelor fizice, cred că suntem 
coerenți, în cazul persoanelor fizice am spus mereu, că impozitul pe clădiri trebuie ținut la 
nivel mic, iar în cazul vehiculelor suntem de asemenea coerenți, ne-am străduit întotdeauna 
să impunem un nivel mai înalt de impozitare în cazul vehiculelor, deoarece simțim, că 
existența vehiculului nu se referă în primul rând la un serviciu social și deoarece numărul 
vehiculelor a crescut într-o măsură atât de mare și deoarece creșterea numărului 
vehiculelor generează noi sarcini primăriei, deci să vorbim și despre ceea ce rezultă 
creșterea numărului vehiculelor, și anume reprezintă noi provocări primăriei, Primăria este 
nevoită să găsească soluții la aceste sarcini, aceste soluții ne costă bani, desigur există după 
mine o relație foarte logică, și de obicei nu mă interesează dacă este sau nu un an electoral, 
anul viitor vor avea loc alegeri municipale, parlamentare și iată, că într-un mod complet 
irațional, potrivit unei logici politice, noi luăm această decizie, pentru că noi vrem să 
rezolvăm problemele. Însă în ceea ce privește taxa de salubrizare, eu nu am vorbit despre 
aceasta. Deci nu am fost întrebat în privința taxei de salubrizare, eu nu am răspuns, nu știu, 
unde ați citit Dvs. acest lucru, nu știu nici faptul, cine a precizat această afirmație ca fiind 
comunicată de mine, dar eu nu am comunicat despre taxa de salubrizare, în primul rând 
pentru că acesta nu se întâmpla la inițierea conducerii municipalității, deci eu nu sunt 
îndreptățit să iau decizii în acest sens, mai mult, nu pot avea nici intenții legate de aceasta, 
ca urmare eu nici nu am vorbit despre aceasta, deci îi rog frumos pe reprezentanții presei, 
pe cei prezenți, dacă așa ceva a apărut în presă, atunci să rectifice și să scoată din spusele 
mele, în cazul în care cineva le-a atribuit ca fiind spuse de mine, pentru că eu nu am 
comunicat când și în ce măsură se va crește taxa de salubrizare… Ce anume?... Deci ce 
spune domnul director Ambrus să fie cerut dânsului să se explice, cu tot respectul vă spun 
acest lucru, domnul director Ambrus nu este angajatul meu, deci Dvs. ați afirmat că ați 
aflat de asemenea de la mine, că aceasta va crește. Eu nu am vorbit despre taxă de 
salubrizare, nici nu voi vorbi, această chestiune nu face parte din lista mea de atribuții. În 
privința impozitelor și taxelor pentru persoanele juridice, fiindcă tot încercăm mereu să 
relatăm această întâmplare cu impozitarea la nivel înalt și mereu vorbim doar despre 



 

 

jumătăți de adevăruri. Și așadar este un mare adevăr de demult, că jumătatea unui adevăr 
poate fi o minciună. Deci când vorbim despre nivelul de impozitare, atunci să comunicăm 
întotdeauna tot ce se leagă de subiect. Să spunem și faptul, că da, această primărie a asumat 
și eu personal mi-am asumat, că firmelor multinaționale trebuie impus un nivel 
corespunzător de impozitare, deoarece dânșii iau de aici, nu adaugă întotdeauna, nu 
rambursează comunității profitul produs aici, cel puțin doar o mică parte din acesta, da, din 
acest motiv sunt de părere, că dânșii trebuie să achite un impozit de o valoare mai mare. 
Totodată, firmele locale vor plăti mai puțin. Dar să nu spunem întotdeauna numai jumătate 
din lucrul respectiv, pentru că nu este adevărat, sau să spunem, că aici există un nivel înalt 
de impozitare, dar nu există nicăieri în țară un program atât de exemplar de finanțare al 
întreprinzătorilor locali ca la Sfântu Gheorghe. Se poate aborda și din acest punct de 
vedere și atunci este adevărată afirmația. Deci și atunci este adevărată propoziția, dacă 
spunem, că la Sfântu Gheorghe s-a impus persoanelor juridice un nivel foarte înalt de 
impozitare impus, dar municipalitatea derulează un program exemplar de finanțare în cazul 
întreprinzătorilor locali. Și atunci este adevărată propoziția. Însă dacă spunem doar 
jumătate din propoziție, atunci nu este adevărată afirmația făcută. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Domnule Bálint 
József?” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Da. Aș dori să răspund la această 
ultimă propoziție. Am menționat cele spuse și ca să auzim și cealaltă jumătate.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc. 
Domnul consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Eu 
particip deja pentru al șaselea an la aprobarea HCL privind impozitele și taxele locale 
pentru anul următor, domnul consilier Bálint repetă și afirmă toate acestea în fiecare an, 
noi, cu domnul primar în fiecare an încercăm să explicăm imaginea completă. Consider, că 
dacă domnul consilier ar înțelege acest lucru, atunci nu ar avea ce să spună. Și poate că din 
acest motiv nu vrea să înțeleagă, ceea ce încercăm să spunem. Dar atunci voi spune 
domnului consilier foarte concret, că la ședința de minimis ținută cu două săptămâni în 
urmă, unde am evaluat o cerere de finanțare pentru un întreprinzător local, care oferă 
angajaților săi salarii peste nivelul de salariu mediu, respectiv a solicitat și bonificația de a 
cumpăra de la întreprinzător local, am calculat exact în procentaj nivelul impozitului local 
de impus acestuia, iar această valoare a fost în cazul dânsului de 0,48%. Nu 1,82%, ci 0, 
48%. Dacă domnul consilier dorește să prezinte presei, colegilor consilieri comparații ale 
orașelor, atunci îl rog frumos să caute și orașele unde s-a impus o rată de impozitare atât de 
redusă. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Va răspunde domnul Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Mă bucur și aici că ne rectificăm în mod reciproc, adică ne completăm și luarea mea de 
cuvânt oferă domnului consilier posibilitatea de a lua cuvântul legat de acest proiect de 
hotărâre, deci ca să nu-i rămân dator, eu în primul rând am luat cuvântul întotdeauna 
pentru că avem în primul rând foarte mulți mici întreprinzători locali, care au fost afectați 
de criza economică din anii precedenți, au scăderi a producției, i-au scăzut veniturile, în 
timp ce impozitele s-au mărit într-o mare măsură, au datorii și din acest motiv nu pot 
solicita beneficiul oferit pe lângă această jupuire de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă alte observații nu sunt, menționez că comisia de specialitate nr. VI de asemenea și-a 



 

 

dat cu 5 voturi pentru avizul favorabil pentru acest proiect de hotărâre. Mai întâi să votați 
despre propuneri! Prima propunere, care modifică conținutul Regulamentului. Vă întreb, 
cine este de acord cu aceasta? Vă spun numărul de articol: art. 9 alin. 2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Și atunci art. 15 al proiectului de hotărâre, care se completează cu fragmentul citit 
de doamna viceprimar. Cine este de acord cu această propunere?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Atunci să votați despre proiectul de hotărâre în întregime! Cine este de acord cu 
acesta?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri votează împotrivă Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 351/2019. 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente 
obligaţiilor fiscale constând în impozitul datorat după terenurile situate pe raza 
administrativ-teritorială al municipiului Sfântu Gheorghe și care au făcut obiectul titlurilor 
de proprietate emise de Comisiile locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor, ale unităților administrativ-teritoriale cu care municipiul Sfântu 
Gheorghe se învecinează, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 330/2018. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „În anul 2018 am aprobat o 
hotărâre, care se referă la faptul, că persoanele, care pe baza deciziilor emise de Comisiile 
locale pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, ale unităților 
administrativ-teritoriale cu care Municipiul Sfântu Gheorghe se învecinează au reintrat în 
posesia unor terenuri aflate pe raza administrativ-teritorială a municipiului Sfântu 
Gheorghe și deja au achitat impozitul pe teren la primăriile localităților învecinate, iar la 
Sfântu Gheorghe nu, atunci când toate acestea ies la iveală și se face ordine în acest sens, 
să fie scutiți de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale, deoarece au 
plătit impozitul fără nicio vină, cu bună-credință la oricare dintre localitățile învecinate, 
ceea ce desigur va trece în bugetul orașului nostru și în aceste cazuri să nu impunem 
majorări de întârziere persoanele în cauză. Dorim să extindem această hotărâre și asupra 
anului fiscal următor.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Mai întâi doresc să 
menționez, că comisiile de specialitate nr. I, II și V și-au dat avizul favorabil pentru acest 
proiect și dacă întrebări, observații nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
352/2019. 
 „2 persoane nu au votat. Domnul Comăneci, doamna Pârvan. Domnul Comăneci? 
Și vă rog să spuneți cum ați votat! Da, în microfon, vă rog!” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): „Am votat cu „Da”.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 
mult. Deci s-a aprobat cu 18 voturi pentru.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
temeiul art. 36 din Legea 18/1991, terenurile intravilane ale diferitelor localități, care 
figurează pe numele Statului Român pot fi intabulate în patrimoniul privat al unității 
administrativ-teritoriale, identificăm în mod permanent terenuri de acest gen, prin această 



 

 

hotărâre a Consiliului local dorim să reglementăm situația juridică a două terenuri, unul 
având o suprafață de 109 m2 iar celălalt de o suprafață de 800 m2 și să transcriem de pe 
numele Guvernului Român pe numele Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe și aceste 
terenuri vor trece astfel în patrimoniul privat al orașului. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Întrebări, 
observații, dacă sunt? Menționez, că proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de 
comisiile de specialitate nr. I, II, V. Vă rog să votați atunci despre proiectul de hotărâre nr. 
11! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
353/2019. 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării 
directe a unor terenuri proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe situate pe strada 
Vânătorilor nr. 17. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
orașul nostru există mai multe terenuri folosite de diferite persoane fizice. Într-o perioadă 
anume legea nu a permis dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului întreg, ca 
urmare în multe cazuri o parte din terenurile îngrădite se află în proprietatea unor persoane 
fizice, în timp ce o altă parte se află încă în proprietatea Primăriei Municipiului Sfântu 
Gheorghe. Oferim vânzarea, respectiv posibilitatea vânzării pentru locuitorii din zonele 
respective, fiecare persoană are drept de pre-cumpărare, cine deține un teren de acest gen, 
deoarece desigur a construit cu bună-credință și a folosit terenul, în cazul acesta ne vom 
decide asupra vânzării unui teren situat în str. Vânătorilor nr. 17, având o suprafață de 264 
m2, prețul de vânzare este de 9914,00 EUR. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și 
V. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați atunci despre proiectul de 
hotărâre nr. 12! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
354/2019. 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezlipirii unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, zona Câmpul Frumos. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre se referă la dezlipirea unui teren de o suprafață de 61.187 m2, pe două 
parcele, una dintre acestea de o suprafață de 28.000 m2, se va intabula în proprietatea 
doamnei Richter Katalin, iar restul de 33.187 m2 va rămâne intabulată în cartea funciară 
provizorie a Consiliului Local Sfântu Gheorghe. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și 
V. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați atunci despre proiectul de 
hotărâre nr. 12… ce număr are? Nr. 13! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
355/2019. 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii 
construcţiilor pe terenurile alăturate. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba de șase terenuri, cel mai mic având o suprafață de 3 m2, cel mai mare de 13,94 m2, 
vom prelungi contractul de concesiune pe o perioadă de 5 ani, taxa de achitat către 



 

 

primărie este de 5,00 EUR/an, contractul va expira pe data de 30.11.2024. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și 
V. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați atunci despre proiectul de 
hotărâre? Cine este de acord?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
356/2019. 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
prelungirii contractului de închiriere nr. 73212/29.11.2019 încheiat cu Uniunea 
Pensionarilor „Șugaș” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Vom 
prelungi cu 1 an contractul încheiat cu biroul care funcționează în imobilul situat în Piața 
Libertății nr. 7, contractul se va expira pe data de 30.11.2020. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I și V. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați atunci despre proiectul de 
hotărâre? Cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 15?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
357/2019. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea 
dreptului de folosinţă gratuită ale unor beneficiari asupra unor terenuri atribuite în scopul 
construirii unor locuinţe unifamiliale, situate în str. Borvíz. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Doresc să prezint 
împreună proiectele de hotărâre nr. 16 și nr. 17. În cadrul programului ”Vino acasă!” am 
primit multe sesizări în legătură cu intenția de construire de locuințe, de case. Din păcate în 
patru cazuri sunt nevoiți să refuze, deci unul a refuzat, iar trei nu au început lucrările de 
construcție în termen de un an conform prevederilor contractului, deci suntem nevoiți să-l 
anulăm. Însă la proiectul nr. 17 există doi interesați noi, care sperăm, că sunt serioși în 
intenția lor de a se stabili aici și vor fi legați de Municipiul Sfântu Gheorghe prin 
construcția casei unifamiliale.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre nr. 16 s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. 
Întrebări, observații, dacă sunt legat de proiectul de hotărâre nr. 16? Dacă nu sunt, vă rog 
să votați atunci despre proiectul de hotărâre? Cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 
16?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
358/2019. 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor 
disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situate în str. 
Borvíz. 
 „Menționez că proiectul de hotărâre nr. 17 s-a avizat de asemenea de comisiile de 
specialitate nr. I, II și V. D-na viceprimar deja a prezentat. Întrebări, observații, dacă sunt 
legat de proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să votați atunci despre proiectul de 
hotărâre? Cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 17?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
359/2019. 



 

 

 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR S.R.L. Sfântu Gheorghe pe 
anul 2019. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Firma 
SEPSIIPAR S.R.L a inițiat modificarea cheltuielilor și încasărilor pe anul 2019. Potrivit 
propunerii în anul 2019 calculează cu încasări în valoare de 550.000,00 RON și cheltuieli 
în valoare de 602.000,00 RON. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Comisiile de specialitate și-au dat avizul favorabil pentru proiectul de hotărâre, comisia nr. 
I votând cu 5 voturi pentru, cu votul împotrivă al domnului consilier Bálint József și 
comisia nr. V cu 5 voturi pentru. Întrebări, observații, dacă sunt legat de proiectul de 
hotărâre nr. 18? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre 
nr. 18?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 2 consilieri votează împotrivă (Bálint Iosif, Kolcza 
István), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 360/2019. 
 PUNCTUL XIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării și completării Contractului de delegare nr. 29347/2013 a gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiului Sfântu Gheorghe, 
încheiat cu MULTI-TRANS SA, Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Firma a 
solicitat și dacă vom aproba prezentul proiect de hotărâre, atunci vom fi de acord ca 
diferite obiecte, bunuri inventariere, deoarece și-au pierdut valoarea, să fie supuse reducerii 
valorii contabile. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I și V. Întrebări, 
observații, dacă sunt legat de proiectul de hotărâre nr. 18? Dacă nu sunt, vă rog să votați! 
Cine este de acord cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
361/2019. 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea preluării 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a sectorului de drum 
DN12 între km 12+440-km13+111 de la Ministerul Transporturilor. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am 
încercat deja să preluăm acest tronson, făcând referire la faptul, că pe vremea aceea nu s-au 
construit încă terenurile de sport, autoritatea de specialitate a refuzat predarea drumului în 
favoarea primăriei, deja au fost realizate progrese importante, lucrările de construcție ale 
stadionului au ajuns deja într-o fază avansată, de aceea este important ca tronsonul să fie 
preluat de primărie, deoarece nu putem efectua nici extinderea sistemului de iluminat 
public, nici a trotuarului până când drumul nu va fi preluat de primărie, totodată 
considerăm că a fost și este important, ca panoul de la intrarea în oraș să fie amplasat la 
locul lui, la Pârâul Arcuș, și cei care sosesc pe teritoriul orașului să găsească panoul de la 
intrarea în oraș. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Întrebări, 
observații, dacă sunt legat de proiectul de hotărâre nr. 20? Domnul consilier Bálint József, 
aveți cuvântul!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Acest lucru se derulează foarte repede. Panourile sunt deja la locul lor.” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Așa este. Le-am solicitat și 
au și fost deja amplasate la fața locului. Însă partea juridică a drumului aparține încă 
Statului, deci este vorba de două întâmplări diferite, deci panoul de intrare în oraș a putut fi 
amplasat și de dânșii, însă noi le-am solicitat în pachet. Amplasarea panoului de intrare în 
oraș a avut loc și în final se află la locul lui, am dorit de mult acest lucru și s-a și întâmplat, 
predarea drumului din punct de vedere juridic va avea loc printr-o hotărâre de guvern.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Dacă nu sunt întrebări, observații, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul 
de hotărâre nr. 20? Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
362/2019. 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Avizului de oportunitate nr. 4/18.10.2019 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal 
„Schimbare destinație din zonă agricolă în zonă de industrie și servicii” str. 
Constructorilor, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În str. 
Constructorilor ar trebui să aibă loc reclasificarea unui teren agricol, MADEXPORT SRL 
aflat în proprietatea întreprinzătorului local Diószegi László, dânsul dorește să-și extindă 
activitatea, în acest sens trebuie aprobat un nou plan urbanistic zonal. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. II, V și VI. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Comăneci 
Liviu-Vasile), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 363/2019. 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării HCL nr. 79/2019 privind actualizarea devizului general al Studiului de 
Fezabilitate pentru obiectivul de investiții și aprobarea proiectului “Demolarea Grădiniţei 
nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orban Balazs“, și a 
cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aici doresc de asemenea 
să prezint împreună proiectele de hotărâre nr. 22 și 23, chiar voi face referire și la un al 
treilea proiect de hotărâre, deoarece pe Axa 4.4. din cadrul Programului Operațional 
Regional avem posibilitatea de a renova, de a extinde sau de a construi noi grădinițe. 
Municipiul a avut la dispoziție valoarea prescrisă. Noi ne-am înscris pentru această axă cu 
trei cereri de finanțare legate de trei grădinițe, bineînțeles valoarea acestor trei grădinițe 
este mai mare decât sursa de care ne dispunem, însă am insistat din două motive asupra 
faptului de a merge mai departe cu toate cele grădinițe, chiar dacă tocmai la proiectul de 
hotărâre nr. 22, la grădinița din str. Orban Balazs din suma de 1.698.447,00 RON avem de 
acoperit o contribuție proprie foarte înaltă deci de 91,33%. Deci aici avem o contribuție 
proprie foarte mare, la celălalt proiect, cel de nr. 23 din 2.346.721,00 RON avem doar o 
contribuție proprie de 4,17%. Însă potrivit experiențelor noastre și în urma consultării cu 
regiunea Alba Iulia, este posibilă faptul, că vor exista regrupări și acestea pot fi utilizate 
pentru contracte încheiate. Deci dacă mergem mai departe, chiar și o contribuție proprie 
atât de mare, sigur că vom avea și grădinița din str. Orbán Balázs, deoarece se va încheia 
un contract pe care vom fi obligați să-l executăm, pe de altă parte, cu mare probabilitate 
vom putea primi încă completare, deci acest procent de 91% va fi mult mai mic, desigur nu 
putem estima deocamdată când și în ce măsură va avea loc această micșorare.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 



 

 

frumos. Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Întrebări, 
observații legate de proiectul de hotărâre nr. 22, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! 
Cine este de acord cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
364/2019. 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării HCL nr. 314/2019 privind aprobarea proiectului: „Construire grădiniţă şi creşă 
– Câmpul Frumos”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna și a cheltuielilor 
legate de proiect. 
 ”Proiectul de hotărâre a fost prezentat de doamna viceprimar. Menționez, că 
proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Întrebări, 
observații legate de proiectul de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine 
este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 23?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
365/2019. 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea pasajului rutier situat pe str. Gábor Áron care supratraversează str. 
Libertății”, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă domnul primar 
Antal Árpád-András. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Primăria planifică 
reabilitarea în viitorul apropiat al pasajului rutier situat pe str. Gábor Áron, construcția are 
deja mai multe lipsuri semnificative, partea inferioară a grinzilor de susținere sunt 
deteriorate în mai multe locuri, din cauza coliziunilor cu vehiculele de dimensiuni mari, 
există părți deteriorate, căzute de beton, pe balustrade, componentele de fier, etc., 
trotuarele necesită renovare, potrivit documentației costul investiției ar fi de 2.168.050,17 
RON cu TVA inclus, sumă care ar include renovarea podului și sub pod vom amenaja și un 
loc de parcare pentru 11 mașini. Vă rog să susțineți această documentație și sper, ca în 
curând, expresia de ”în curând” trebuie interpretată în relația cu condițiile existente în 
România, vom putea începe și lucrările de renovare. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Întrebări, 
observații legate de proiectul de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine 
este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 24?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
366/2019. 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Direcției de Asistență Socială Sfântu Gheorghe la Asociația ”Grup de Acțiune 
Locală - SEPSI”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Direcția de Asistență 
Socială Sfântu Gheorghe dorește de asemenea să participe la Asociația ”Grup de Acțiune 
Locală - SEPSI”, dânșii au considerat concepția noastră ca fiind pozitivă și vă rog s-o 
susțineți și dumneavoastră!” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, III și V. Întrebări, 
observații legate de proiectul de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine 
este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 25?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsin din sală (Gheorghe 
Ion), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 367/2019. 



 

 

 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării HCL nr. 40/2012 privind aprobarea derulării programului multianual de 
înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, cu modificările şi completările 
ulterioare. Prezintă Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Succesul programului inițiat deja peste 5 ani în urmă a devenit destul de semnificativ. Atât 
Primăria, cât și locatarii apreciem faptul, că există posibilitatea de a înfrumuseța mediul 
nostru înconjurător și prin diferite obiecte și plante verzi asigurate de Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe, de aceea dorim în mod neapărat să continuăm programul, 
însă între timp prețurile s-au urcat destul de sus, din acest motiv ar fi necesară actualizarea 
acestora, așadar majorarea prețurilor datorită creșterii venitului minim pe economie, a 
inflației, respectiv a scumpirii materialelor necesare producției, prețul băncilor exteriori de 
la 657,00 RON/buc. la 930,00 RON/buc, a puieților ornamentali de la 10,00/buc. la 25,00 
RON/buc, a arborilor ornamentali de la 6,00/buc. la 10,00 RON/buc, a seminței de iarbă de 
la 16,00 RON/kg la 22,00 RON/kg, a gardului din lemn de la 33,50 RON/1 metru la 50,00 
RON. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. Întrebări, 
observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de 
hotărâre nr. 26?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
368/2019. 
 ”Domnule consilier Jánó Mihály! Să mai apăsați încă odată! Cum ați votat? Deci 
domnul Jánó Mihály a votat cu ”Da”. Atunci s-a aprobat cu 18 voturi pentru. Mulțumesc 
frumos.” 
 PUNCTUL XXVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării HCL nr. 353/2018 privind aprobarea antemăsurătorii și valorii lucrărilor silvice 
ce vor fi efectuate în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a municipiului 
Sfântu Gheorghe, și a prețului materialului lemnos ce se va valorifica către persoane fizice 
și persoane juridice. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Deci în 
totalitate se exploatează și se valorifică o cantitate de copaci de 6.200 m3, fiind mai mult 
solicitat produsul mai ieftin, ca urmare se modifică în proiectul de hotărâre cantitatea 
aprobată. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre nr. 27 s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II și V. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre nr. 27?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
369/2019. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
efectuării lucrărilor de reparații la drumul forestier Nádas, FE014, de către Ocolul Silvic 
Privat Hatod SRL din fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „După cum știți Ocolul silvic 
privat este obligat la păstrarea într-un cont bancar separat a unui procent de 5% din venitul 
încasat din vânzarea copacilor recoltați din tăietura principală, pe care-l poate utiliza pentru 
efectuarea unor lucrări silvice, în viitor doresc să rezolve reparația la drumul forestier 
Nádas, FE014. Mulțumesc frumos.” 



 

 

 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre nr. 28 s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. 
I, II și V. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord 
cu proiectul de hotărâre nr. 28?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
370/2019. 
 PUNCTUL XXIX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
componenţei nominale a Consiliului Consultativ a Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Propunem următoarele 
persoane pentru Consiliul Consultativ a Casei de Cultură ”Kónya Ádám” din Municipiul 
Sfântu Gheorghe: Dulányi Aladár, Zsigmond József, Dancs Árpád, Szabaday Rudolf, dr. 
Péter Sándor, Péter Mária, Nagy Zoltán și Damian Diana.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Vom efectua votare secretă, acum se distribuie biletele de vot, între timp vă întreb, dacă 
aveți întrebări, sesizări, observații? Și pe masa din spatele meu se află o urnă, acolo veți 
arunca biletele de vot. Bine și atunci deoarece nu s-a trecut un nume, numele lui Péter 
Sándor, de aceea vă rog să votați pe un bilet separat cu ”Da” sau ”Nu” și despre persoana 
dânsului! Nu aveți de menționat numele, ci numai ”Da” sau ”Nu”…. Nu ați votat, doamnă 
Kincső?... Bine, atunci acolo la doamna Kincső și domnului coleg Jánó Mihály… trebuie 
să fie 18 de voturi…. S-a născut rezultatul votării: toate persoanele au primit 18 de voturi, 
cu excepția domnului Péter Sándor, care a primit 1 vot pentru în minus, deci 17 voturi 
pentru și 1 vot împotrivă. Menționez că proiectul de hotărâre nr. 29 s-a avizat de asemenea 
de comisiile de specialitate nr. I, IV și V. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă 
rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 29?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
371/2019. 
 PUNCTUL XXX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și Asociaţia Despărțământul Covasna 
Harghita al ASTREI, în vederea organizării festivităților dedicate zile de 1 Decembrie - 
Ziua Națională a României. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru sărbătorirea zilei 
de 1 Decembrie am aprobat într-un proiect de hotărâre anterior o sumă de 60.000,00 RON, 
din care Teatrul ”Andrei Mureșanu” o va cheltui pentru seara dedicată poetului Mihai 
Eminescu. Iar suma de 50.000,00 RON în prezenta hotărâre, Asociaţia Despărțământul 
Covasna Harghita al ASTREI ar derula o festivitate la Arenă, la un cost de 50.000,00 
RON, sumă care ar fi cheltuită din taxa de închiriere a arenei, deci aproape jumătate, 
respectiv sonorizare și o recepție în Grădina Șugaș.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Proiectul de 
hotărâre nr. 30 s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, IV și V. Întrebări, 
observații, dacă sunt? Domnule primar, vă rog!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Doar doresc să profit de 
ocazie și să mă adresez și în mod public în direcția organizatorilor, ca să fie atenți și anul 
acesta la faptul, să nu devină un eveniment, cu care să ofenseze, după caz, comunitatea 
maghiară. Deci să fie atenți la faptul, ca să nu să se mai întâmple ca cineva să ia odată 
microfonul și să înceapă să jignească maghiarii și apoi să se spună, că nu a fost inclus în 
program. Deci eu vreau să vă spun în prealabil, la ce trebuie să fiți atenți, ca nu cumva 
ulterior să se întâmple din nou, ca cineva să ia numai așa microfonul și nu este inclus în 



 

 

program, desigur le doresc tuturor o festivitate fericită, celor care vor sărbători pe data de 1 
Decembrie, însă aș dori foarte mult, dacă acesta ar fi un eveniment fără provocări. 
Mulțumesc frumos. Și dacă am supraviețui faptului, ca unele persoane vin din alte regiuni 
ale țării ca să jignească comunitatea maghiară. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Alte întrebări, sesizări, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre nr. 30?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
372/2019. 
 PUNCTUL XXXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Transylvania Art and Haritage - Erdélyi 
Művészet és Örökség în vederea organizării proiectului artistic ”Natură contemporană”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Acum dorim să încheiem 
un contract de asociere pentru o serie de programe alcătuită din trei expoziții, prima 
expoziție ar avea loc la data de 11 decembrie, apoi în lunile februarie și martie, la date încă 
nestabilite. Această expoziție ar fi organizată în spațiu public, ar atrage atenția asupra unor 
probleme de natură ecologică și de mediu din perspectivă artistică, prima expoziție inițiată 
în Africa de Sud, apoi va avea loc unul din Iran și din regiunea Lacului Veneția, inițiatorul 
de proiect al acestei expoziții fiind artistul plastic Péter Alpár. Iar din partea municipiului 
am contribui la derularea celor trei expoziții cu o sumă în valoare de 23.669,00 RON.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, și V. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre nr. 31?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
373/2019. 
 PUNCTUL XXXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de asociere nr. 57352/03.09.2019 încheiat între Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Parohia Unitariană 
Sfântu Gheorghe în vederea realizării statuii „Dávid Ferenc”. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Asocierea s-a realizat, statuia stă frumos amplasată în parc, încă nu este plătit, ca urmare se 
poate modifica încă contractul de asociere și dacă se poate spune din punctul de vedere al 
Primăriei într-o direcție profitabilă din punct de vedere material, deoarece contribuția 
Primăriei va scade de la suma de 187.500,00 RON la 181.000,00 RON, iar Parohia ar 
crește contribuția sa de la suma de 17.500,00 RON la 23.000,00 RON. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Proiectul de hotărâre s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, și V. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
374/2019. 
 PUNCTUL XXXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 



 

 

 ”În luna următoare președintele de ședință va fi Bálint József, iar în lipsa dânsului 
consilierul Cochior Andrei. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! 
Cine este de acord cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
375/2019. 
 PUNCTUL D1 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 Asociația Rotary Club Sfântu Gheorghe, în vederea amplasării unei 
machete din bronz pe domeniu public. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Primăria ar încheia un 
contract de asociere cu Asociația Rotary Club privind amplasarea în comun al unei 
machete din bronz pe Piața Centrală. Am avut ocazia de a vedea machete de bronz de acest 
tip în mai multe localități, în primul rând, fiind amenajată în primul rând pentru persoanele 
nevăzătoare, dar desigur pentru toți cei interesați. Asocierea constă în faptul, că asociația 
va realiza această machetă din bronz, noi vom asigura terenul, urmând ca ulterior macheta 
să fie trecută în patrimoniul public al primăriei. Mulțumim frumos și prin această cală 
Asociației Rotary Club pentru această inițiativă și încheiem cu bucurie contracte de 
asociere de această natură. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre D1 s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, II, și V. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre D1?” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
376/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reorganizării Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „După cum știți, Direcția 
de Asistență Socială este condusă de o vreme de persoana mea, însă această perioadă de 
tranzit s-a prelungit destul de mult, fiind acum inevitabile unele restructurări pe termen 
lung, în acest sens îmi este de mare ajutor domnul Tischler Ferenc, care desfășoară această 
activitate cu o experiență semnificativă, fiind vorba de fapt de concepția dânsului și eu îl 
rog să ne prezinte acest proiect de hotărâre.” 
 Domnul consilier TISCHLER FERENC (lb.m.): ”Mulțumesc frumos. Cu trei sau 
patru luni în urmă am fost solicitat de doamna și de domnul viceprimar să inițiem un 
proces de restructurare în cadrul Direcției de Asistență Socială. Ceea ce ne-a luat mult timp 
să înțelegem unde se află în prezent Direcția de Asistență Socială, care sunt punctele forte 
și cele slabe ale acesteia și am simțit că lipsește personalul cu funcții de conducere de nivel 
mediu, lipsește structura în care toate lumea își găsește locul său propriu, știind exact care 
sunt atribuțiile sale, în urma căreia această instituție să asigure un serviciu de o calitate 
mult mai înaltă, respectiv să dobândească un caracter mult mai uman, în slujba comunității. 
Ca primul pas am restructurat regulamentul, respectiv organigrama, până acum în 
organigramă a existat o ramură plus Complexul ”Zathureczky Berta”, acum se includ încă 
trei ramuri în plus, am luat separat serviciile asigurate de stat, în mod separat activitățile, 
pe care după mine suntem meniți să le asigurăm, să le organizăm ca instituție, scopul 
nostru fiind nu numai de a distribui indemnizațiile alocate de stat, ci pentru a înălța, a ajuta 
pe acești oameni să se înalțe și să iasă din rețeaua de securitate socială. Am instituit posturi 
de conducere la nivel mediu, unde viitorul manager va fi ajutat de trei sau patru colegi, 
toată lumea în domeniul propriu de specialitate. Ceea ce a fost dezamăgitor, a fost faptul, 



 

 

că la mijlocul anului au existat 58 de colegi, din care doar 3 persoane au ocupat funcția de 
lucrător social și noi am vrut să prestăm servicii de calitate fără să avem specialiștii 
necesari în acest sens. Iar din cei 3 lucrători sociali, deja unul se află de câțiva ani în 
concediu neplătit. Prin redistribuire internă am reușit să mărim la 7 numărul specialiștilor 
și desigur toată lumea este curioasă la cât se va modifica numărul de angajați de 58 de 
persoane. Deci acest număr se va modifica la 65 de persoane, însă în așa fel ca deocamdată 
din acest număr de posturi 12 sunt vacante și până când nu se va dezvolta, nu se va extinde 
Direcția, nici nu dorim să generăm aceste posturi, cu excepția celor două, la care ne obligă 
legislația în vigoare, unul fiind angajatul desemnat pentru probleme legate de achiziție 
publică, iar celălalt cu cele de arhivare. Vom modifica și regulamentul, deoarece în 
regulament au fost incluși instituții, care de mulți ani, de fapt de zece ani nu există, decât 
pe hârtie și în aceste instituții au fost încadrați colegii, care au fost trecuți acolo pe hârtie, 
într-o instituție inexistentă. Am reușit, după mine, la prețul unor negocieri destul de 
numeroase, să punem toată lumea fără probleme la locul ei, iar de mâine, respectiv 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Consiliului local toată lumea își 
va desfășura activitatea și în practică acolo unde este desemnat conform documentelor sale 
justificative. Am reușit să denumim pe lucrătorii sociali pentru posturile, unde fără dânșii 
de fapt nici nu ar putea funcționa această instituție, deoarece, potrivit legii, un studiu de caz 
poate fi semnat numai de lucrători sociali. Cred că acesta va fi în orice caz un prim pas 
într-o direcție bună, va urma restructurarea serviciului pentru relațiile cu clienți, 
restructurarea programului de lucru, respectiv cât mai multe vizite la fața locului, mai ales 
în cazul persoanelor cu dizabilități. În linii mari acesta ar fi ceea ce pot să vă spun despre 
acest subiect, dar dacă aveți întrebări, le voi răspunde cu drag.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Proiectul de hotărâre D2 s-a avizat de asemenea de comisiile de specialitate nr. I, III și V. 
Domnul primar Antal Árpád-András a semnalizat faptul, că dorește să-și ia cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da. Mulțumesc frumos. 
Sunt obișnuit să distribui munca, din când în când munca trebuie asociată și cu mulțumiri 
și doresc să profit de ocazie de a mulțumi doamnei viceprimar faptul, că atunci, când am 
rugat-o, a acceptat fără un cuvânt împotrivă să conducă acest domeniu necunoscut de dânsa 
până la momentul respectiv și desigur mulțumesc de asemenea domnului consilier Tischler 
Ferenc faptul, că a investit pe tot parcurs timpul, energia și cunoștințele sale de specialitate, 
desigur și doamnei președinte și membrilor din cadrul comisiei. Domeniul social este un 
domeniu foarte important și sunt de părere, că în viitor va păși un nivel din toate punctele 
de vedere în Municipiul Sfântu Gheorghe. Acest domeniu a reprezentat o situație de 
depășit din toate punctele de vedere, iar beneficiarii procesului, sunt convins, că vor fi 
locuitorii din Sfântu Gheorghe, în primul rând cei care vor beneficia de serviciile sociale. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu 
proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Debreczeni 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 377/2019. 
 ”Domnul coleg Debreczeni a plecat. Vă rog să opriți aparatul de… mulțumesc 
frumos.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 85/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul 
de investiţii și aprobarea proiectului “Amenajare parc – Cartierul Ciucului“ și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Sztakics 



 

 

Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Avem de modificat studiul 
de fezabilitate al terenului de sport din cartierul Ciucului, valoarea finală a acestei cereri de 
finanțare este de 2.003.920,71 RON din care contribuția noastră proprie va fi de 
419.328,40 RON.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, observații, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de acord 
cu proiectul de hotărâre D3?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Debreczeni 
László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 378/2019. 
 DIVERSE: 
 ”Mulțumesc frumos. Am dezbătut toate proiectele de hotărâre, la Diverse dorește 
domnul primar să-și ia cuvântul. Domnule primar, atunci la Diverse!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Doresc doar să completez 
cu o dată partea legată de impozite și taxe locale. Am amintit așadar faptul, că am amenajat 
o parcare între hotelul Bodoc și Cinema Arta. Doresc doar să ilustrez, ce înseamnă sarcina 
pe care mi-am asumat-o și ce înseamnă rezolvarea acesteia. Deci practic anul trecut 
numărul vehiculelor din Sfântu Gheorghe a crescut cu un număr de 840. Cu 840. Această 
cifră înseamnă, că zilnic există 2, 3 de mai multe vehicule în oraș. În secțiunea dintre 
Hotelul Bodoc și Cinema Arta am reușit să realizăm 31 de locuri de parcare, așa, că am 
investit foarte mult timp, energie și bani în vederea realizării acestora. Dacă ne uităm mai 
bine, vom ajunge la concluzia, că acest lucru poate acoperi practic pentru o perioadă de 
două săptămâni rata de creștere a cifrei de vehicule. Deci printr-o investiție de acest gen, 
solicitând mult timp, energie și bani, am reușit să rezolvăm capacitatea de locuri de parcare 
pentru o perioadă de două săptămâni rata de creștere a cifrei de vehicule. Deci numai ca să 
ilustrez mărimea sarcinii cu care ne confruntăm și la care trebuie să găsim soluții. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Atunci îl rog la Diverse pe domnul director Hadnagy István, ca să ne prezinte raportul 
său.” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală a Municipiului Sfântu 
Gheorghe (lb.m): „Salutările mele cu stimă membrilor Consiliului Local, această informare 
s-a realizat la solicitarea domnului consilier Cochior, după cum știu, toată lumea a primit 
materialul în cauză, așa că nu îl voi citi, fiind destul de lung, doresc doar să subliniez 
câteva date, doresc totodată să menționez problema respectivă de natură juridică, pentru 
care prezenta informare are inclusă cifrele pe care le găsiți înăuntru. Întrebarea a fost, câte 
amenzi a emis Poliția Locală în anul 2018 pentru vehiculele parcate neregulamentar? Deci 
în anul 2018 s-au emis într-un număr de 717 de cazuri procese verbale de constatare a 
contravenției pentru vehiculele parcate neregulamentar. Acestea au fost emise potrivit 
Codului rutier. Deci aici trebuie făcută diferență între faptul, că colegii constată 
contravenții care încalcă regulile de circulație, totodată există hotărâri ale Consiliului local  
în care sunt incluse infracțiuni asemănătoare. Pe baza hotărârilor în anul 2018 s-au emis 
amenzi într-un număr de 305 de cazuri. În anul 2019 până luna septembrie, numărul 
constatat și amendate de colegi în privința încălcărilor potrivit Codului rutier a fost de 211, 
scuzați-mă, de 201. Acum doresc să vă spun, că în materialul informativ am afirmat, că 
există o problemă juridică, cu care ”se chinuie”, ca să folosesc această expresie, nu numai 
Poliția Locală Sfântu Gheorghe, ci și toate secțiile de poliție locală din țară și anume, că în 
anul 2017 Curtea Supremă a emis o hotărâre la solicitarea ombudsman-ului, potrivit căreia, 
în temeiul Codului Rutier, angajații Poliției Locale nu pot întreba de la proprietarul 



 

 

vehiculului, de cine a fost condus vehiculul respectiv și dacă totuși s-ar face acest lucru și 
proprietarul vehiculului nu ar răspunde la această întrebare, colegii nu au dreptul de a 
emite amenzi din această cauză, din cauza refuzului comunicării. Potrivit Curții Supreme, 
această amendă poate fi emisă doar de angajații poliției naționale. Acum trebuie luată în 
calcul faptul, că aceste contravenții de cele mai multe ori, conform datelor statistice, 
înseamnă, că conducătorul se află, însă de cele mai multe ori, proprietarul vehiculului nu 
este prezent la fața locului. Chiar, ca să vă răspund mai exact, sigur, că nu va fi prezent. Și 
aceste contravenții practic nu pot fi amendate, practic așa procedăm, că lăsăm șoferului o 
citație de a se prezenta la secția de poliție, se prezintă din ce în ce mai puțin. Cei care se 
prezintă, desigur în aceste cazuri colegii acționează în mod legal. Am contactat Poliția 
Română, atât Poliția Municipală, cât și Ministerul și Inspectoratul General al Poliției 
Române din București (IGPR), deoarece cu decizia Curții Supreme există o chestiune, 
potrivit căreia Procurorul General a evaluat, că această lacună legislativă poate fi acoperită 
prin colaborarea legală dintre poliția locală și poliția națională. Am contactat și Poliția 
Municipală și Ministerul, nu am reușit să ne înțelegem cu dânșii, ne-au ajutat în câteva 
cazuri, apoi făcând referire la Regulamentul European privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal, au refuzat să colaboreze cu noi. Din păcate, vă spun, că am primit 
promisiuni din toate locurile în privința modificării legislației, o așteptăm din 2017, atât 
noi, cât și toți colegii din țară, sperăm, că acest lucru se va realiza cât mai curând posibil. 
Nu contează sub ce formă, fie prin modificarea Codului Rutier, ceea ce are mai multe 
șanse, să se întâmple cât mai curând, fie vor modifica legislația de funcționare a poliției 
locale. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Dacă cineva dorește să răspundă sau să pună întrebări legate de această informare? 
Domnul Cochior, vă rog!” 
 Domnul consilier COCHIOR ANDREI (lb.r.): „Eu nu vreau să mă leg de legi și 
de asta. Așa cum a spus și domnul șef al Poliției Locale, că nu doresc altceva, decât ca 
afară. La o discuție, dar nu dau nume de televiziune, s-a dus un reporter, și după șase luni a 
adus și a postat un videoclip despre cum se procedează de exemplu în Anglia, în Germania. 
Mă așteptam, să faceți o propunere, pentru că amenzile într-adevăr sunt multe, deci nici nu 
se contestă acesta, dar până când nu reușim să facem o parcare... Propunerea dvs., putea să 
fie, că doar nu știu de ce nu vă înțelegeți cu poliția, n-am înțeles, dar mă rog, acesta e 
problema dvs., dar să se facă o parcare supraetajată. Păi dacă anul acesta nu facem, anul 
viitor nu facem, anul acum doi ani n-am făcut. Banii aceștia se duc undeva. Din parcări și 
din amenzi se poate face 100% și se amortizează, eu zic, că într-un an jumătate s-a 
amortizat parcarea aia. Și atunci e mai ușor. Nu v-a plăcut dvs. și nici mie nu-mi convine, 
cum zic și cetățenii, că uite, nu pot să trec, că a pus pe zebră mașina. Într-adevăr nu stă 
mult, dar dacă stă o oră, o jumătate de oră, aia merge cu căruciorul sau acela, eu ce pot să 
zic, dau din umăr și eu. Deci stăm cum ați văzut, că de multe ori se parchează 10-15 
minute… sunteți de acord, nu? Dacă ați fi în locul meu, ce ați răspunde la alegători? Eu nu 
fac deosebire și eu câteodată mai stau să facă câte o glumă cu ei… Dar până când nu ne 
orientăm să facem o parcare supraetajată, în Sfântu Gheorghe nu se va elibera nici stațiile 
de autobuz. Și când te oprește stai și te uiți, dai din umeri, n-ai ce face. Pentru că dacă-i 
linie continuă, autobuzul s-a oprit, nu are cum să tragă în stația de autobuz autobuzul, n-are 
cum. S-a oprit. Se formează o coadă, aștepți până când pleacă autobuzul și taci din gură. 
Am dreptate? Ce răspundeți la alegători, când vă întreabă? Își face semn după ce se pleacă 
autobuzul, să te oprești. Că azi am început ca să mă cunoască. A trebuit să stau, să nu intre 
autobuzul în stația de autobuz. Și multe și multe și multe alte probleme pe care urmează să 
le știți. Eu sunt foarte sigur, că le știți și le cunoașteți. Dacă aruncăm pe acela, pe acela, nu 



 

 

o să fie nimic. Într-adevăr, mașinile se înmulțesc. Asta este un adevăr. Și dacă nu ne gătim, 
nu-i nimic, până acum am făcut și la căini lângă terenul de joacă al copiilor, unde să joace 
câinii, mai facem și pentru pisici. Trebuie să fie făcută neapărat parcare supraetajată. Cum 
este și în Brașov, ați văzut, că este mai ieftin parcarea supraetajată, când te duci la Spitalul 
Militar și am vrut să văd și eu. Deci eu știu, că dvs. le cunoașteți… dar e deranjant când se 
oprește și face semn cu farurile, autobuzul stă pe drum de circulat, nu poate intra în stația 
de autobuz și spune, ce părere aveți, unde-i poliția? Că a trebuit să stăm la coadă. Și 
cunoașteți situația, nu? Asta este, vă mulțumesc pentru atenție!” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): „Vă mulțumim mult, 
doamna Pârvan! 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Vă mulțumesc. Domnule 
Hadnagy, mă bucur, că ne întâlnim și eu sunt unul dintre cei, care urmăresc cu atenție 
activitatea Poliției Locale, pentru că de o vreme mi s-a părut, că nu face altceva, decât să 
amendeze mașinile care parchează aiurea. Dar în ultima vreme chiar am văzut, că încep să 
mai facă și alte lucruri și am asistat chiar la o scenă frumoasă, în care au venit în părculețul 
acela de la JYSK, unde eu locuiesc și au făcut o activitate educativă în sensul că făcuseră 
mizerie acolo elevii, unde erau ei destul de mare, pentru că atunci când veți ajunge acolo, o 
să vă rog să faceți ceva cu copii peste 14 ani, pentru că pe panourile alea scrie 14 ani, ei vin 
și distrug părculețele acelea de copii, dar au venit de la Poliția Locală, ei făcuseră mizerie 
cu hârtii, de astea și le-au pus să strângă efectiv, zicând că dacă nu vreți să vă amendez, 
faceți curățenie și le-au pus să curețe tot parcul acela. Mi s-a părut o activitate educativă de 
foarte bine. Dar știți cum e, poate că plăteau mai ușor. Deci încep să facă și lucruri bune. 
Rugămintea ar fi, dacă s-ar putea, că sigur aveți această responsabilitate în calitate de 
conducător al acestei instituții să facă în așa fel ca să-i determine pe acești copii, că la 14 
ani tot copil ești, că nu ești adult, ei sunt adolescenți, să spunem, nu?, să nu mai distrugă 
din părculețele de copii din oraș, cel puțin din zona centrală vorbesc, dar am văzut și prin 
partea cealaltă pe la str. Lăcrămioarei, ș.a.m.d., că folosesc leagănele, toboganele, mă rog, 
au mai făcut și alte lucruri și le distrug iar cei mici nu pot beneficia de ele, dacă s-ar putea 
ca la raziile pe care le fac să le ziceți, să intervină și să-i determină să... acum nu știu, dacă 
…dar am avut o discuție neprincipială la un moment dat cu cineva, pentru că eu sun și sun 
la Poliția Locală și anunț că: ”Vă rog să veniți să vedeți ce se întâmplă.” Ei cer date: cine 
sunteți, de unde veniți, a cui sunteți, așa, vă rog să veniți, să vă identificăm! Că ei pleacă 
până când le povestesc lor cine sunt, ei pleacă și rămân eu și le povestesc lor cine sunt iar 
ei m-au certat până când era să mă bat cu ei și mi-au zis că am sechele comuniste și era să 
le explic cum e cu sechelele. Deci nu știu, dacă-i bine în momentul, când sună cineva că o 
să vină poliția și să vină după aceea să le legitimeze, că bineînțeles, că pleacă cei în cauză, 
când au văzut mașina poliției. Dacă s-ar putea ca exact invers, numai așa pe miză să 
procedați la fața locului… Dacă s-ar putea și în privința asta și acum eu nu știu dacă e o 
chestie comunistă sau necomunistă, dar nu știu dacă ar putea intra în atribuțiile… sau 
reintra în atribuțiile poliției locale, cum era pe vremuri la poliția națională, dar poate revine 
la poliția locală, ca pe timpul programului școlar să se facă razii de prin parcurile… parcul 
mare, dar nu în parcul mare, că în parcul mare nu prea se duc, dar în parcurile acestea mici 
și în baruri, așa mi-au solicitat profesori de la Brâncuși, unde sunt în consiliul de 
administrație, că mai ales în zona Gării. Și să-i cam trimită la școală pe navetiști, că aveau 
foarte mulți navetiști la Sfântu Gheorghe și nici nu vor să meargă la școala în ziua 
respectivă, că în practică se opresc, deși sunt legi care nu permit servirea a acestor copii cu 
băuturi alcoolice... și nu știu, am mai aflat un lucru, parcă nici nu aș vrea să-i dau crez 
mare, că sunt atrași la barurile acestea, sunt serviți, mă rog cum, așa și se pun niște 
substanțe în cocteilurile acelea și după aceea devin dependenți. Parcă nu-mi vine să cred, 



 

 

mi se pare că vine de un alt teritoriu chestia asta. Atunci când funcționa ilegal barul acela 
din parcul JYSK, mulțumesc domnului Toth Csaba că m-a ajutat foarte mult să demolăm, 
să desființăm zona de acolo, că era groaznic ce se întâmpla acolo, inclusiv droguri erau 
acolo și tot ce dorești și seringi din astea cu tot felul de minuni și ce se găseau pe acolo, dar 
s-a terminat povestea asta, deci nu știu, dacă este sau nu adevărat. Cineva de la 
Jandarmerie mi-a relatat, că așa se întâmplă și așa sunt atrași tinerii pe la barurile astea. Ar 
putea intra în atribuțiile Poliției Locale, niște razii de genul acesta pentru a-i trimite la 
școală pe copii, nu vine de la mine întrebarea, ci de la profesorii diriginți, atunci când am 
participat la consiliul de administrație, dar vă rog, dacă se poate să interveniți să-i trimită la 
școală și să le ia numele să le legitimeze și pe urmă la școală să apară că uite la ziua 
respectivă el era la școală, evident… dacă ar putea intra în atribuțiile Poliței Locale, pentru 
că e vorba de navetiști în mod special.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Mai întâi dorește să-și ia cuvântul și domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Foarte pe scurt aș dori să 
revin asupra celor ce ați spus și aș reveni la partea de educație. Poate că am înțeles eu 
greșit, dar nu cred, că poliția trebuie să-i educe copii și cetățenii, ci școala și părinții ar 
trebui să educe în primul rând cetățenii și mi ales copii. Eu aici văd o problemă, pentru că 
dacă fiecare și-ar face treaba, pentru că atunci sunt foarte mulți elevi, care ar trebui 
exmatriculați, pentru că au foarte multe, foarte multe absențe. Dar știm de ce nu se 
exmatriculează, de aceea că dacă s-ar exmatricula, atunci unele instituții de învățământ ar 
avea probleme de număr de elevi și se pun alte probleme și cu finanțări pentru salarii, 
ș.a.m.d. Deci dacă fiecare și-ar face treaba, atunci poate că acest fenomen ar fi mai puțin 
vizibil. Este un fenomen real ceea ce spuneți dvs. și ne preocupă pe toți și trebuie să găsim 
soluții, dar trăim în viduri legislative din foarte multe puncte de vedere din păcate. Dar în 
ceea ce privește…doar o singură remarcă aș mai dori să fac, ați spus la un moment dat, că 
poliția nu face altceva, decât dă amenzi. Păi dacă fac un calcul, că anul trecut s-a dat 717 
de amenzi, acesta ar însemna 2 amenzi pe zi. Anul acesta dacă s-a dat 200 de amenzi, 
înseamnă 2 amenzi la 3 zile. Deci nu cred, că putem vorbi despre multe amenzi, dacă ne 
raportăm la cât de multe probleme sunt în oraș. Eu nu sunt adeptul amenzilor, să nu mă 
înțelegeți greșit, dar multe lucruri se pot spune despre Poliția Locală, dar că dă prea multe 
amenzi, asta nu cred, că este adevărat. Dar problema este mult mai complexă, mult mai 
interdisciplinară, dacă doriți și răspunsurile vin de la părinți, vin de la școală și când se 
ajunge ca problema să fie rezolvată de poliție, deja este mult prea târziu din punctul meu 
de vedere. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți o să mă retrag, pentru că am o... nu știu dacă 
intervine domnul, da, cred că mai aștept un pic.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Domnul director!” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală a Municipiului Sfântu 
Gheorghe (lb.m): ”Aici în legătură cu numărul amenzilor cifra de 717 se referă în mod 
exclusiv la mașinile parcate în mod neregulamentar, numărul total al amenzilor pe an este 
mult mai mare, numai dacă luăm amenzile emise de departamentul rutier pentru parcare 
ilegală, această ajunge la o cifră de câteva mii, dacă mai adăugăm poliția de proximitate…” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Un moment pentru 
că nu funcționează traducerea…” 
 Domnul HADNAGY ISTVÁN, director Poliția Locală a Municipiului Sfântu 
Gheorghe (lb.m): ”... în ceea ce privește raziile, am efectuat controale de acest gen și le 
vom mai efectua. În cadrul acestor controale am verificat întotdeauna identitatea minorilor, 
listele le-am pus întotdeauna la dispoziția instituției școlare în cauză și nu am primit 



 

 

feedback în sensul, că acest lucru ar fi avut o consecință anume, dar indiferent de acesta 
noi continuăm, pentru că facem parte din atribuțiile poliției de proximitate. În ceea ce 
privește comercializarea drogurilor, nu dispun de informațiile necesare, acest lucru ar 
trebui întrebat de Agenția Națională Antidrog, însă dacă ar fi vorba de un fenomen, atunci 
ar fi cunoscut. Dar nu știu de situația, că în orele înainte de prânz în baruri s-ar introduce 
droguri în băuturile minorilor, nu dispun de informații de acest gen. Dacă există de fapt 
consum de droguri în municipiul nostru, mai mult ca sigur, că există, din păcate, dar 
investigarea acestor cazuri nu intră în atribuțiile noastre. Ceea ce privește parcările, vedem 
și noi zilnic, că grămada acela de mașini se străduiesc să parcheze în mod ilegal sau legal, 
dar trebuie precizat faptul, că de la secția de circulație rutieră în cel mai ideal caz sunt 4 
colegi într-un schimb, dar în general sunt 2 într-un schimb și practic nu pot fi prezenți la 
toate locurile, ceea ce este chiar imposibil, pentru a observa și sancționa toate 
contravențiile. Din păcate posibilitățile de parcare din oraș sunt, cum sunt, structura 
orașului este, cum este, propunerea mea este de a evita, în mod posibil intrarea cu vehicul 
în oraș, decât să se intre și să caute acolo locuri libere de parcare, de a se opri pe zebra, pe 
trotuar, în parc, unde se apucă toată lumea.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Alte întrebări, observații, dacă nu sunt, atunci îi mulțumim domnului director, că a venit. 
Un moment, pentru că domnul coleg consilier Bálint József a semnalizat la începutul 
ședinței, că dorește să se înscrie la Diverse.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Mulțumesc și celor care au avut răbdare să aștepte până la capătul ședinței. Aproape de 2 
ani, mai exact de 23 de luni am depus un proiect de hotărâre privind transparenta cu privire 
la cheltuielile aferente banilor publici, ca răspuns la acesta, după șase luni s-a și aplicat fără 
să se adopte o hotărâre, iar de atunci nu există. Deci acesta ar conține anexa exercițiului 
trimestrial bugetar. Am solicitat anexe pentru acesta, le-am primit cu o singură ocazie, vara 
trecută, iar de atunci nimic, de aceea nu am votat aceste proiecte de hotărâre și acum dorim 
să vă înștiințăm, că până când nu vor fi incluse în Ordinea de zi, nu vom participa la 
votările din cadrul ședințelor de consiliu, acest lucru ar fi dizolvat eventual atunci, când 
vom iniția procedură judiciară. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim. 
Domnule primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Deci eu nu știu de ce ar fi 
necesar aprobarea unei hotărâri în legătură cu orice chestiune de transparență. Cu doamna 
director economic a avut loc o discuție, care practic a fost legată de câteva mii sau zeci de 
mii, deoarece nu am înțeles prea bine sub sau peste care nivel dorește Partidul Maghiar 
Popular din Transilvania (EMNP) dezvăluirea acestor informații, eu nu am nimic 
împotrivă, multe ONG-uri și nu numai au semnalizat faptul, că site-ul oficial al Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe oferă tuturor posibilitatea accesării ușoare ale unor 
documente. Eu aș propune să aibă loc o dezbatere între inițiatori și reprezentanții aparaturii 
de specialitate, deoarece există unele lucruri, asupra cărora eu nu pot lua decizii fără dânșii 
și atunci îi rog pe cei doi colegi consilieri ca să stabilim acum o întâlnire pentru o dată la 
care voi invita reprezentanții aparaturii de specialitate și să inventăm împreună forma 
acestui lucru și atunci sunt sigur de faptul, că vom găsi o soluție. Elaborarea hotărârii intră 
în atribuțiile doamnei secretar general, s-o pregătească și s-o programeze, în cazul în care o 
va considera ca fiind în regulă din punct de vedere juridic, eu nu pot nici s-o împiedic, nici 
s-o facilitez, dacă doriți, eu nu simt, că ar trebui aprobată o hotărâre, despre orice legat de 
chestiunea transparenței, pe de o parte. Pe de altă parte, eu personal desigur nu am avut 
până acum nicio intenție, dar sunt convins, că nici aparatura de specialitate, de a nu publica 



 

 

informațiile care pot fi accesate de oricine, numai să găsim forma acestei publicări online, 
pentru că trebuie să analizăm, cât timp, energie, investiție de forță de muncă necesită acest 
lucru, poate că va trebui să angajăm încă doi oameni în acest scop, desigur putem face și 
acest lucru, dacă se va decide astfel. Deci propunerea mea este acum, să stabilim, că ne 
vom întâlni luni la ora 9:00, voi invita acolo reprezentanții aparaturii de specialitate și să 
vedem, cum se poate operaționaliza această solicitare, fiindcă aceasta este o formulare 
frumoasă la nivel de campanie electorală, un slogan bun, să ne referim la transparență, etc., 
dar să vedem, cum se poate aplica acest lucru în practică, eu sunt partener în orice, însă eu 
nu-mi pot asuma ceva, despre care conducătorii aparaturii juridice sau economice vor 
spune, că nu va funcționa, respectiv trebuie analizat și faptul, cât timp, energie, investiție 
de resurse umane va necesita acest lucru. Mulțumesc frumos. Deci luni dimineața, dacă vă 
convine această dată de întâlnire, vă aștept în biroul meu.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Domnul consilier Bálint József!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Nu știu, de ce trebuie să vorbim aici 
despre campanie electorală, este vorba de o problemă formulată cu 2 ani în urmă, odată am 
și primit un răspuns corespunzător în acest sens, iar de atunci este deja uitat. Deci acesta 
dovedește faptul, că unele persoane nu vor să facă acest lucru.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Luni dimineața la ora 9:00? 
Da? Da. Bine. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumim frumos. 
Declar ședința închisă.” 
 
 
 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 30 decembrie 2019. 
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