
 1 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
CONSILIUL LOCAL 

RO 520008 Sf. Gheorghe       Tel.  0267/311726 
Str. 1 Dec. 1918 nr.2               Fax. 0267/311726 

_________________________________________________________________ 
 
Nr: 32275/2009 
 
 

PROCES VERBAL 
 

 Încheiat astăzi 10 august 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 
12, lipsesc consilier: Bereczki Kinga, Bujdosó Albert-Zsolt, Fazakas Mihály, Ivan 
Niculae-Gheorghe, Keresztély Irma, Kovács István, Mild Zoltán, Pârvan Rodica, 
Pethő István.   

La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretar. 
 Din partea mass media sunt prezenţi: Váry O. Péter de la ziarul 
»Háromszék«, Rizea Monica de la ziarul »Cuvântul Nou«, Sidon Ana de la ziarul 
»Observatorul de Covasna«, Turoczky Emese de la ziarul »Háromszék«. 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Rog colegii să-şi 
cupleze aparatele. Bună ziua. Deschid şedinţa extraordinară de astăzi. Salut 
doamnele consilieri, doamna viceprimar, doamna secretar, colegii, domnul 
preşedinte al Consiliului. Pe Ordinea de zi de astăzi figurează 4 puncte, dar pentru 
că punctele 1 şi 4 necesită 2/3 din votul total consilierilor aflaţi în funcţie, potrivit 
situaţiei, se pare că vom dezbate punctele 2 şi 3 şi punctele D1 şi D2 propuse de 
domnul primar, dar de fapt şi dintre acelea doar unul, pentru că celălalt se referă la 
gestionarea pădurilor, care necesită 2/3 din voturi. Sunt observaţi? Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu aş propune 
punctele D1 şi D2, mai bine zis aş ruga să fie introduse pe Ordinea de zi. Punctul 
D1 priveşte aprobarea indicatorilor tehnico-economici de la blocul de locuinţe 
pentru tineri, din str.Borvíz. Deoarece din păcate nu putem aproba punctul nr.1, 
nici acesta nu putem aproba, pentru că este legat unul de celălalt. Punctul D2 – 
după cum a amintit domnul consilier – se referă la scoaterea din fondul forestier, 
care ar necesita tot 2/3 din voturi. Să introducem totuşi pe Ordinea de zi, poate mai 
soseşte cineva şi va fi 2/3. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Aş dori să întreb 
dacă are cineva observaţii legate de Ordinea de zi sau doreşte să ia cuvântul la 
»Diverse«? Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Eu aş dori să iau cuvântul la 
»Diverse«.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. Vă rog 
să votăm Ordinea de zi. 
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 Se votează cu 12 voturi pentru (în unanimitate de voturi). 
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi putem amâna. 
 PUNCTUL II. De pe Ordinea de zi: Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii privind proiectul „Reabilitarea 
şi consolidarea integrală a corpului A din complexul de clădiri al Liceului Teoretic 
Mikes Kelemen din Municipiul Sfântu Gheorghe”. Prezintă doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Mulţumesc. S-a 
întocmit studiul de reabilitare al clădirii principale vechi din Liceul Mikes 
Kelemen. Valoarea totală a lucrărilor este de 3.976.000 lei + T.V.A. Această 
lucrare vrem să o introducem la concurs în axa 3.4 a Programului Operativ 
Regional pentru sprijinul de 98%, deci cu constribuţie proprie de 2%. Dacă 
consiliul aprobă acest material, atunci urmează pregătirea materialului pentru 
concurs, care va fi gata într-o săptămână sau 10 zile şi atunci va trebui aprobat 
materialul, care va conţine concret şi contribuţia proprie. Eu vă rog să sprijiniţi. 
Deci este vorba de reabilitarea totală a clădirii principale din Liceul Mikes 
Kelemen: izolaţia termică, reînnoirea grupurilor sanitare, schimbarea uşilor şi 
ferestrelor. În legătură cu izolarea termică s-a ivit o situaţie interesantă, pentru că 
această clădire nu poate fi izolată prin metoda clasică. Izolarea va începe cu o 
vopsire specială.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. Sunt 
observaţii? Nu sunt. Rog să votaţi proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 12 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 190/2009. 
 PUNCTUL III. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici a Documentaţiei de avizare pentru lucrări de 
intervenţie- Locuinţe de serviciu din strada Ţigaretei nr. 75, municipiul Sfântu 
Gheorghe, jud. Covasna.”. Prezintă domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „S-au întocmit 
proiectele pentru reînnoirea clădirilor cumpărate anul trecut. Am primit promisiuni 
din partea ministrului dezvoltării, domnul Blaga, că vom primi de la Ministerul 
Dezvoltării o parte din suma necesară reînnoirii. Această documentaţie rog să o 
aprobaţi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Sunt observaţii? 
Domnul Kató Béla.” 
 Domnul consilier KATÓ BÉLA: (lb.m.) „Aici scrie de varianta 1 şi varianta 
2. La ce se referă?”  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „La cap. 4, este 
diferenţa privind dotarea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. Rog să 
votăm proiectul de hotărâre. 
 Se votează cu 12 voturi pentru (în unanimitate de voturi) HOTĂRÂREA 
nr. 191/2009. 
 Rog pe domnul primar să prezinte: 
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 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: Proiec de hotărâre privind obiectivul de 
investiţii  „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, zona strada Borvíz, 
Municipiul Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu nu văd sensul 
aprobării indicatorilor tehnico-economici înaintea predării terenului, care face 
obiectul Punctului I. Până când nu predăm terenul, practic nu are sens să aprobăm 
indicatorii tehnico-economici. Aşa că, în asemenea condiţii, retrag acest punct.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. La 
punctul: 
 
 D I V E R S E 
s-a înscris la cuvânt domnul Gazda Zoltán. Îl rog să-şi spună părerea.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc frumos. M-a 
surprins că suntem aşa de puţini şi m-am gândit că nici n-ar trebui să iau cuvântul, 
având în vedere că am vrut să prezint consiliului un apel mai important, şi dacă s-
ar putea să fim de acord, să aprobăm şi să întărim prin semnare. Ne-am gândit că 
nu se poate amâna până la şedinţa ordinară, pentru că 5 septembrie este foarte 
aproape. 
 Eu aş da citire apelului, care a fost întocmit în două limbi şi aş dori ca cei 
care sunt de acord, să semneze. (lb.r.) Am să citesc şi în limba română, deci nu 
trebuie tradus. 
 (lb.m.)  „APEL  

Subsemnatii, aleşi ai municipiului Sfântu Gheorghe invităm pe toţi cei care 
au mandat în Ţinutul Secuiesc, să-şi pună deoparte interesele personale şi de 
partid, şi pe 5 septembrie 2009 să participe la Adunarea Consiliior din Ţinutul 
Secuiesc. Prin prezenţa noastră sprijinim iniţiativa Consiliului Naţional Secuiesc în 
organizarea acestui eveniment. 

Ca aleşii legitimi ai comunităţii noastre prin hotărârile adoptate la această 
adunare să dăm  curs voinţei populare pentru înfăptuirea autonomiei, voinţă pe care 
comunitatea şi-a manifestat-o cu ocazia referendumului intern. Prin mandatul 
nostru de consilier local să ne obligăm prin jurământ pentru înfăptuirea 
autonomiei.” 
 Atât este apelul în limba maghiară. De fapt avem multiplicat şi putem 
distribui. 
 (repetă şi în limba română)Atât. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul primar a cerut cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Mulţumesc. Am două 
observaţii de formă. Una este că şi eu am fost ales – chiar dacă nu sunt consilier – 
şi nu sunt trecut pe listă. A doua este că am cunoştinţă de faptul că Forumul 
Maghiar de Conciliere din Ardeal şi Consiliul Naţional Secuiesc au iniţiat o 
conciliere. Dacă ştiu bine, şi la sfârşitul săptămânii trecute a avut loc nişte 
concilieri. Eu nu văd sensul să alergăm înainte, dacă Forumul Maghiar de 
Conciliere din Ardeal şi Consiliul Naţional Secuiesc decid în această problemă, 
Având în vedere că au fost anumite neînţelegeri, eu sunt de părere să lăsăm în grija 
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lor şi cred că vor rezolva problema cine va organiza, cine va ocupa sala de sport 
din Târgu Secuiesc în data de 5 septembrie şi altele. Eu am să fac totul pentru 
rezolvarea conflictului şi să fim cu toţii prezenţi la Odorheiu Secuiesc în data de 5 
septembrie. Nu văd sensul ca reprezentanţii unui sau altui oraş să semneze ceva cu 
care se poate exercita presiune asupra nu ştiu cui. Deci, să lăsăm în grija celor care 
au iniţiat. Eu cred că tratativele sunt pe calea cea bună. Eu cred că U.D.M.R.-ul, 
Forumul Maghiar de Conciliere din Ardeal şi Partidul Civic Maghiar vor găsi 
soluţia ca în data de 5 septembrie să fie cu toţii acolo la Târgu Secuiesc. Nu văd 
sensul ca 17+1 persoane să semneze acest apel în condiţiile în care de fapt – după 
informaţiile mele – s-au întâlnit persoane şi punând deoparte aceste neînţelegeri, 
duc tratative pentru avansarea acestei probleme. Eu chiar consider foarte 
importantă această problemă şi pot să spun că ideea Memorandumului Secuiesc 
provine de la mine şi consider important ca toţi consilierii din Ţinutul Secuiesc să 
aprobe acest memorandum. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. 
Observaţii? Părerea celui care a promulgat Apelul? A cerut cuvântul domnul 
Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. În 
primul rând vreau să precizez că aici nu este vorba de concilierea între cele două 
partide, U.D.M.R. şi P.C.M. Mitingul Consiliului Ţinutului Secuiesc se adresează 
tuturor consilierilor şi primarilor, iar esenţa este ca toţi consilierii să fie alături de 
autonomie. Din această cauză a considerat fracţiunea fracţiunea P.C.M. importantă 
dezbaterea şi acceptarea de către cei care în prezent sprijină convocarea acestui 
miting. La acest lucru se referă şi vă rog şi în numele celor care au prezentat, să 
semnăm şi de fapt să întărim importanţa acestui eveniment. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Repet, se poate că n-
am fost destul de explicit în ceea ce am vrut să spun. Deci, Forumul Maghiar de 
Conciliere din Ardeal a avut o decizie. În sensul acestei decizii, în data de 5 
septembrie se va organiza la Odorheiu Secuiesc mitingul consiliului. Ştim ce s-a 
întâmplat, ce încurcături au fost şi cred că acuma deznoadă acele probleme. Spun 
sincer, eu cred că nu are importanţă cine a iniţiat sau nu Memorandumul Secuiesc, 
a fost ideea lui Antal Árpád sau a lui Ferencz Csaba pe mine nu mă interesează. Pe 
mine mă interesează să aibă loc acest eveniment, mă interesează să fie aprobată 
acea hotărâre şi să avanseze problema autonomiei Ţinutului Secuiesc. În acest 
sens, cred că acuma nu ajutăm această problemă dacă votăm acuma asemenea 
Apel. Aceasta este părerea mea modestă, pe care, normal, o susţin. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. (lb.r.) 
Domnul Şerban Valeriu.” 
 Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Mulţumesc. Vreau să vă 
spun că o să informăm şi noi forul românesc, care se ocupă de aceste chestiuni. De 
fapt noi ne-am spus părerea atunci când s-a discutat în consiliu problema. Deci 
rămânem la discuţia pe care am avut-o înainte. Deci şi eu consider că este prematur 
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să discutăm sau să semnăm ceva acuma, când noi de fapt am spus părerea atunci, 
când a fost vorba de acest subiect. Vreau să vă spun că există o discuţie în cadrul 
forumului. Cum spunea şi domnul Antal că există acel for la maghiari, exită şi la 
noi acest for şi o să-i informez în legătură cu acest subiect. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.r.) „Vă mulţumesc. 
(lb.m.) Domnul Ferencz Csaba.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Cer scuze pentru că iau cuvântul din nou în această problemă. Eu cred că scopul 
acestui miting este cel mai important. Acest lucru întemeiază de fapt procesul prin 
care persoanele din teritorii să înceapă munca comună în problema autonomiei. Ca 
iniţiator şi în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Naţional Secuiesc, acuma am 
ocazia acuma, am ocazia să adaug câteva idei. Deci ca iniţiator, ne străduim ca în 
această fază nu numai un miting reprezentativ să facă zgomot, aprobăm nu numai 
un Memorandum, care este adresat cuiva, ci cu executanţii să decidem responsabil, 
ca să se nască decizii referitoare la autonomia Ţinutului Secuiesc. Din această 
cauză cred că noi chiar acuma trebuie să ne obligăm faţă de un asemenea mare pas. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „Eu cred că noi aici, la 
Sfântu Gheorghe, putem să colaborăm. Forumul Maghiar de Conciliere din Ardeal 
s-a înfiinţat ca diferitele organizaţii maghiare să concilieze. Acolo s-a născut 
această propunere. Spun încă o dată că după părerea mea, dacă vrem să rezolvăm 
această problemă, atunci Consiliul Naţional Secuiesc şi Partidul Civic Maghiar ar 
trebui să participe la şedinţele maghiarilor din Ardeal şi acolo să se nască deciziile 
valabile pentru toţii. Aici suntem 12 din 2.000. Aproximativ 2.000 de consilieri 
sunt în Ţinutul Secuiesc. După părerea mea are greutate mai mare dacă la Forumul 
Maghiar de Conciliere din Ardeal participă şi Consiliul Naţional Secuiesc şi 
Partidul Civic Maghiar, nu numai reprezentanţii U.D.M.R. şi Consiliul Naţional 
Maghiar din Ardeal. Acolo se naşte hotărârea, se naşte înţelegerea şi în data de 5 
septembrie mergem la Odorheiu Secuiesc. Dacă dorim să rezolvăm ceva, pe 
această cale trebuie să mergem. Dacă dorim să încurcăm mai tare şi aşa destul de 
încurcatele probleme politice maghiare, atunci poate că e bine să acceptăm un 
asemenea Apel.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mulţumesc frumos. 
Domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Tocmai pentru faptul că aici la Sfântu Gheorghe atmosfera de lucru este foarte 
sănătoasă – înţelegând aici şi colegii români – am şi îndrăznit să prezentăm acest 
Apel. Din această cauză am considerat important să ne adresăm şi lor. Forumul 
Maghiar de Conciliere din Ardeal fireşte că este un for înalt şi poate fi un factor 
important în realizarea imaginii de viitor. Dar să nu uităm că nu este vorba de 
întreg Ardealul, aici este vorba exclusiv de Ţinutul Secuiesc, deci despre un ţinut 
mai restrâns. Din această cauză consider pozitiv în continuare ca acest exemplu de 
colaborare să se exprime în asemenea Apel, care poate i-ar îndemna pe cei din 
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secuime, care vor să fie excentrici, să păşească împreună. Rog pe cei care vor, să 
semneze apelul. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „M-aş întoarce la 
Ordinea de zi, spun şi de ce. Deci practic n-am aprobat 4 proiecte de hotărâri. 
Toate 4 sunt foarte importante, din care 3 trebuia să le duc mâine la Bucureşti, 
unde a fost deja stabilit şi termenul întâlnirii. Aş avea rugămintea să încercăm să 
căutăm colegii şi să vedem când putem stabili încă o şedinţă extraordinară, mâine 
poimâine, săptămâna viitoare, dar foarte repede, pentru că aceste documentaţii ar 
trebui să le duc la Bucureşti, unde deja avem promisiuni şi dacă nu le duc la 
Bucureşti, ne vor considera neserioşi. Până atunci poate se rezolvă problema, deci 
se va naşte înţelegere între U.D.M.R., Consiliul Naţional Secuiesc şi Partidul Civic 
Maghiar şi practic nu va mai fi nevoie de Apel. Propun să amânăm dezbaterea 
acestui Apel până atunci. Rog să sunăm colegii, cei de la P.C.M. pe cei de la 
P.C.M., fracţiunea română pe cei din fracţiunea română şi cei de la U.D.M.R. pe 
cei din U.D.M.R. Să vedem când ne putem să fie prezenţi 14 consilieri pentru 
aprobarea acestor hotărâri. Mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Mai cere cuvântul 
domnul Gazda Zoltán.” 
 Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc.. Sunt de acord să 
ne consultăm, adică să revenim la această temă în viitorul apropiat. Fireşte, cei care 
doresc să semneze, pot semna acuma şi după aceea pot semna şi cei care lipsesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.m.) „În sfârşit, ca să 
detensionăm atmosfera, având în vedere că astăzi împlinesc 34 de ani, rog toată 
lumea să ciocnim un pahar şi să gustăm nişte prăjiturele. Fireşte că invit şi 
reprezentanţii presei la ciocnire. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă NEMES TIBOR : (lb.m.) „Deci rămâne ca 
apelul prezentat de domnul Gazda Zoltán să fie semnat de cei care doresc. Cu 
acestea închei şedinţa, mulţumesc pentru prezenţă. 
 
 
Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul 
Covasna. 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR, 
                      Nemes Tibor                                                 Kulcsár Tünde 
                                    
 


