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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 17 iunie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 
19, lipsec consilierii: Ivan Niculae Gheorghe şi Kovács István. 
 La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul 
municipiului şi Kulcsár Tünde – secretarul municipiului. 
 Din partea mass media este prezent dl. Váry O. Péter de la ziarul 
»Háromszék«. 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Bună dimineaţa. 
Salut cu stimă pe doamnele şi domnii consilieri locali, pe primarul oraşului nostru, 
pe doamnna secretar, reprezentantul satului Chilieni şi reprezentantul mass-media. 
Şedinţa extraordinară de astăzi are un singur punct pe Ordinea de zi. Vin cu 
rugămintea domnilor consilieri, dacă aveţi propuneri ceea ce priveşte Ordinea de 
zi, sau dacă doriţi să vă înscrieţi la punctul Diverse să o faceţi acum. 
Deci, domnul Guruianu se înscrie la Diverse. Altcineva? Doamna Pârvan tot la 
Diverse, şi eu aş avea o scurtă intervenţie la acest punct. Nefiind alte completări, 
propuneri, rog consiliul să votăm punctul unic al convocatorului. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, un consilier nu a votat (a lipsit din sală). 

PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea 
şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe. 
Prezintă Sztakics Éva – Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Proiectul cu care am participat la axa prioritară nr. 1 - Plan Integrat de Dezvoltare 
din cadrul Programului Operaţional Regional se află sub analiză, ca urmare în 
permanenţă se solicită clarificări în acest sens. În momentul de faţă ne-au solicitat 
modificarea inventarului bunurilor aflate în domeniul public, care se poate 
modifica numai prin Hotărâre de Guvern. Cu ocazia atribuirii de denumiri ale unor 
străzi din municipiu, ca de exemplu: P-ţa Fântânii, str. Balázs Márton şi Tavaszy 
Sándor, sunt modificări pe care nu le-am inclus în acest inventar, deci a devenit 
necesară şi oportună trecerea acestora în inventar, în vederea iniţierii unei Hotărâri 
de Guvern. 

Măsurările topografice  a străzilor susmenţionate sunt mult mai exacte faţă 
de cele executate în anii 2000, 2002 care au fost exprimate în cm., acest lucru este 
foarte important având în vedere că valoarea reală al calculului are la bază aceste 
măsurări topografice. 
Rog colegii consilieri, având în vedere necesitatea de 2/3 voturi pentru adoptarea 
hotărârii, să susţină acest proiect. 



Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect. Dacă aveţi propuneri în acest 
sens? Având în vedere că nu există nici o propunere să trecem la votare.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, unanimitate HOTĂRÂREA nr. 138/2009. 
Mulţumesc frumos, am adoptat în unanimitate de voturi. 
Urmează punctul Diverse. Domnul consilier Guruianu, vă dau cuvântul. 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN DORU: (lb.r.) „Mulţumesc, 
doar 2 minute vă reţin. Odată să vă anunţ, că de la ora 12,00 va fi un protest, la 
care invit pe toţi tinerii români şi maghiari din Sfântu Gheorghe, să participe în faţa 
PDL-ului împotriva numirii directorului de la D.J.T. Covasna. 

În al doilea rând vă rog să-mi permiteţi să vă spun ce simt eu despre acest 
lucru, după ce am citit ieri anunţul cu maşinile inscripţionate cu SIC. Odată, mă 
mir că aţi evitat cuvântul pur şi strict, care spunea că aţi fi putut să puneţi SEC, 
exact, de la SECUI, dacă tot era să fie foarte deschis anunţul. 
Doi. Eu vă spun încă odată că sunt convins că am venit în acest consiliul local 
pentru a face lucruri importante împreună şi nu chestiuni de imagine. Vă atrag 
atenţia că în limba română cuvântul SIC mai are două conotaţii la care nu cred că 
v-aţi gândit. SIC de la rebus, înseamnă  chestiune  cu scepticism, cu cap, se pune 
cu semnul exclamării şi nu înseamnă deloc ceva atât de bun pe cât credeţi. În al 
doilea rând înseamnă acel SIC, din care eu înţeleg că ar trebui să ne facem SIC 
unul la alţii, ceea ce nu cred că va aduce nicăieri şi niciunde. 
Am o întrebare punctuală, dacă e vorba de bani publici în inscripţionarea sau în 
schimbarea acestui număr de la maşini.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
doamna Pârvan aveţi cuvântul.” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Da, am două probleme. 
Cetăţenii oraşului care nu sunt interesaţi de schimbarea numerelor de la maşină în 
nici un caz. Sunt interesaţi de modul în care îşi trăiesc viaţa în acest municipiu, fie 
român, fie maghiar. Chiar ieri am fost întrebată, neştiind că azi va fi şedinţă de 
consiliu, ce se întâmplă cu parcul de copii din spatele magazinului Spar? Au ridicat 
de acolo leagănele, băncile. Acolo sunt o mulţime de copii la blocul 3, pentru că 
este un bloc semicircular. Copii n-au unde să se mai joace, părinţii n-au unde să 
mai stea să supravegheze, că totuşi sunt copii până la trei ani, sau cu cel puţin mai 
mari, pe care nu poţ fi lăsaţi liberi. Tot timpul mi se adresează şi mă întreabă ce se 
întâmplă, că aud zvonuri, că s-ar transforma în parcare, că nu ştiu ce. Eu am văzut, 
părerea mea e că pe partea cealaltă. Suntem la mijlocul verii, aceşti oameni vin cu 
o scândură şi stau acolo să supravegheze copii. Eu nu cred că este normal aşa ceva, 
ca în centrul municipiului să se întâmple un lucru ca ăsta. V-am mai spus această 
problemă, dar degeaba. Văd că degeaba, pentru că nici măcar aşa ca idee nu se 
rezolvă. Vă rog domnule primar, cu comisia de urbanism să vă duceţi acolo, să 
vedeţi în ce hal a ajuns acest părculeţ. În timpul lui Ceauşescu era un parc frumos, 
într-adevăr, în care eu una mi-am crescut copii. Bateţi din palme domnul, că e de 
bătut. Probabil că nu aveţi copii. Copii aceştia nu au unde să se joace, trebuie să 
facem ceva, că de fapt aici nu facem nimic în consiliul ăsta, în afară de a face 
imagine, de a pune plăci, de a pune numere. Toate lumea nu face altceva, decât să 
schimbe nume, să pună plăci, să arate spre el, să arate spre altcineva, să jignească 
pe celălat. 



Noi nu facem administraţie, nici măcar politică nu facem. Noi facem un fel de 
mascaradă. Avem un an de când suntem aici şi ce am făcut anul ăsta, în afară de 
faptul că am bătut din palme? Unde se vor juca copii ăştia? Hai să mergem acuma, 
să vedeţi cum arată părculeţul, cu coşul de gunoi în mijloc şi spuneţi că suntem 
buni gospodari. Nu ştiu cum e gospodăria asta. 

A doua problemă pe care la ultimul clopoţel au ridicat-o nişte oameni, cu 
care am stat de vorbă. Era o propunere venită din partea unor oameni cu puţină 
pregătire, cam la fel sau poate mai mult decât noi, care mi-au spus ca în locul 
maimuţoiului ăla din faţa Şugaşului să fie ceva mai apropiat. Ăla nu reprezintă pe 
nimeni, pe Sfântul Gheorghe în nici un caz. O mascaradă, aşa ceva. Poate ne 
reprezintă pe unii din noi, pe mine în nici un caz. Trebuie pus ceva în locul acelui 
maimuţoi. Era şi domnul Şerban de faţă, care a fost delegat. Eu chiar ştiu ce 
înseamnă Sfântul Gheorghe, în calendarul nostru există. E o blasfemie dacă cineva 
numeşte Sfântul Gheorghe. Propuneau oamenii să se facă o fântână arteziană. 
Poate ar reprezenta mai bine oraşul, pentru că o fântână arteziană nu poate să fie 
română, ungurească sau chinezească. Puteţi să puneţi o fântână în centrul oraşului 
şi apoi să puneţi SIC, SEC şi aşa mai departe.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc, 
domnul primar aveţi cuvântul.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „Bună dimineaţa pentru 
toată lumea. În primul rând doamna Pârvan, aveţi dreptate că multe lucruri nu sunt 
în ordine. De exemplu nu este în ordine faptul că guvernul pe care îl conduce 
partidul dumneavoastră a dat, o secundă vă rog, hai să vă povestesc şi după aceea o 
să vorbesc şi despre oraş, şi despre maimuţe, despre orice doriţi dumneavoastră. 
Deci, acest guvern a dat bani localităţilor în iunie, şi în judeţul Covasna. A primit 
bani: Vale Mare, Întorsura Buzăului, Barcani. Deci, guvernul dumneavoastră atât 
de mult este preocupat de Sfântu Gheorghe, inclusiv de români şi maghiari, care 
trăim aici. Deci asta e prima problemă. A doua problemă ceea ce priveşte bilanţul, 
o să facem bilanţul să ştiţi. Să fiţi sigură că facem bilanţ. Faptul că dumneavoastră 
nu găşiţi nimic în Sfântu Gheorghe, care vă reprezintă, este o problemă la care 
trebuie să vă gândiţi un pic mai adânc. Dacă nu vă reprezintă nici florile, nici 
spaţiile verzi, nici lucrurile pe care am apucat să le facem, este problema 
dumneavoastră. Deci să vă fie de bine, pentru că nu vă pot spune altceva şi îmi 
pare rău că trebuie să vorbesc în acest stil cu dumneavoastră. Dar aşa, dimineaţă la 
ora 8, nu pot să vorbesc altfel, după ce aţi venit cu un ton, care mi se pare 
inacceptabil la o şedinţă de consiliu local. În ceea ce priveşte plăcuţele la maşini, 
eu vă liniştesc. Toate lumea înţelege eventual despre ce este vorba, cei care nu vor 
să înţeleagă, nu este absolut nici o problemă. Toţi cei care au trebuit să înţeleagă, 
au înţeles acest mesaj şi eu vă mulţumesc că dumneavoastră aţi abordat acestă 
problemă, că înseamnă că şi dumneavostră aţi înţeles. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Doamna Pârvan, 
vă rog tare mult. Există o procedură, să cereţi cuvântul. Vă dau cuvântul, nu-i nici 
o problemă. Mulţumesc. Domnul Şerban.  

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) „Eu nu am primit răspuns. În 
afară de răspunsul pe care-l primesc întotdeauna, eu n-am primit răspuns. Problema 
cu fântâna şi cu părculeţul nu s-a spus. 



Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS : (lb.r.) „Deci, doamna Pârvan. 
Am răspuns de nenumerate de ori şi în public la această întrebare. Am spus foarte 
clar, acea statuie va rămâne acolo, pentru că din păcate comunişti au făcut şi din 
piaţa respectivă ceea ce au făcut, pentru că dacă ar fi clădiri vechi, din secolul al 
XVIII, am putea pune acolo o statuie a lui Sfântul Gheorghe în stil vechi, aşa cum 
este în Cluj sau Praga. Nu putem, pentru că a fost nenorocit şi acel parc, cum au 
fost nenorocite şi alte locuri în acest oraş de comunişti şi din cauza asta nu putem 
să punem acolo, nu vă supăraţi, o statuie clasică între 3 blocuri, magazinul Şugaş şi 
3 bănci. Hai să fim serioşi şi realişti în acelaşi timp. Deci, o să rămână aşa cum 
este, am pus acolo flori, ca să fie puţin mai prietenos. Nu ştiu dacă aţi observat, sau 
poate nu aţi observat, nu vă reprezintă. Este problema dumneavoastră. Am încheiat 
acest proiect. În ceea ce priveşte zona respectivă, avem încă un loc de joacă, mai 
este unul care funcţionează, deci o să fie două locuri de joacă şi o să mai fie şi 
parcări. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) „Mulţumesc, aţi 
închis domnul Şerban.” 

Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) „Vroiam să ridic o problemă. 
Precum pe str. Stadionului am văzut că cei de la gaze au acolo nişte defecte. Dar 
este inacceptabil, vă spun înă odată, ca cineva să pună asfalt în apă, pentru că dacă 
cineva intră acolo cu maşina poate să fie şi accident mortal. E strada dreaptă, se 
circulă cu destul de mare viteză şi am stat acolo şi m-am uitat. Într-adevăr cineva a 
intrat în groapa aia, s-a oprit, a înjurat una bună. Deci, eu zic să fim mai atenţi, deci 
serviciul de gospodărie. Ei lucrează destul de mult acolo, am vorbit cu directorul 
şef, dar nu se poate. Eu zic ca cei de la gaze trebuie imediat amendaţi, pentru că şi-
au bătut joc, fără să compacteze, fără să facă procedura care trebuie în două gropi, 
s-a lăsta asfaltul circa, nu exagerez, la 20-25 de cm. Este inacceptabil, aşa ceva nu 
se poate întâmpla în Sfântu Gheorghe. Aş ruga pe domnul primar, să urgentăm 
puţin lucrările, părerea mea personală, aici în str. Ciucului. Oare n-ar bine să 
asfalteze acele trotuare? N-am analizat problema, dar mă uitam la femeile acestea, 
care au tocuri şi se chinuiau acolo să meargă până la magazinul respectiv unde au 
ei treabă sau până la poliţie. Ştiu că a fost o problemă şi cu infrastructură, dar până 
la urmă, hai să facem ceva, că imediat trece vara. Eu nu sunt mulţumit pentru că eu 
vroiam ca strada asta să fie o promenadă, dar părerea mea n-a avut efect, n-a avut 
scop sau ştiu eu, pentru că era frumos ca şi Sfântu Gheorghe să aibă o asemenea 
stradă, deci lumea să se plimbe frumos. Mai ales că am înţeles că şi poliţia o să 
plece de acolo, deci nu o să fie circulaţia atât de mare. Vă mulţumesc.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „În strada Ciucului 
lucrările avansează conform graficului. În ceea ce priveşte trotuarul, n-o să fie 
asfaltat, ci va fi un pavaj din piatră specială, a fost comandată şi se va monta în 
săptămânile următoare. Deci, se va rezolva problema, dar după cum ştiţi au început 
lucrările pe partea cealaltă a pârâului Debren. Deci, pe trotuar nu o să fie asfalt. 
Mulţumesc.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb.m.) „N-am cerut cuvânt la 
punctul Diverse, dar în legătura cu SIC vin cu anumite informaţii suplimentare 
pentru acei colegi care nu ştiu acest lucru. La iniţierea Consiliului Naţional 
Secuiesc, se solicită rezervarea unui domain pe internet al cuvântului cu terminaţia 
SIC, care înseamnă că Secuimea, comunitate încă din evul mediu şi ca persoană 



juridică reprezintă prescurtarea cuvântului latin SICULITAS. De fapt, Organizaţia 
Internaţională a ales această formă din mai multe variante, era firesc să existe şi 
varianta SEC, în limba maghiară ”SZEK”. În acest sens vorbim despre un simbol 
comun, care se poate utiliza şi pe plăcuţe cu număr de înmatriculare, căreia se 
poate solicita codul ISO. Acest cod ISO înseamnă că în cazul structurării regionale 
plăcuţele de înmatriculare cu această inscripţie pot deveni oficiale. Mă gândesc, că 
acest pas, această procedură ne consolidează identitatea regională, tuturor celor 
care trăiesc în Ţinutul Secuiesc. Mulţumesc. 

Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Îmi cer scuze că la 
începutul şedinţei nu m-am înscris la punctul Diverse, în cursul şedinţei mi-am 
adus aminte, şi ca urmare doresc să-l întreb pe domnul primar în ce fază se află 
Programul „Vin-o acasă”, având în vedere faptul că mulţi tineri se interesează, iar 
cei care au depus cereri în acest sens, când primesc un răspuns concret? 
Mulţumesc. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS : (lb.m.) „Mulţumesc pentru 
această întrebare. Baza de date în acest sens s-a finalizat deja. Avem cereri 
înregistrate înaintea anului 2002 şi înaintea lunii noiembrie, practic şi cu ei vom 
lua legătura printr-o adresă. Am aşteptat şedinţa guvernului convocată pentru 
duminică guvernul vine cu o iniţiativă similară, şi vroiam să legăm cele două 
proiecte. 

Pe parcursul acestei săptămâni cei interesaţi vor primi o scrisoare în care 
sunt menţionate documentele pe care trebuie să le depună, ca urmare vom elabora 
un proiect de hotărâre care conţine criteriile de atribuire. În urma studierii 
legislaţiei de specialitate, am constatat cu regret că conţine anumite pasaje cu care 
nu sunt de acord. De exemplu: acei tineri care deţin un oarecare imobil nu pot 
beneficia de aceste terenuri, deci legea exclude de la această posibilitate pe aceşti 
tineri. Nu pot să fiu de acord cu acestă prevedere a legii, deoarece dacă un tânăr la 
vârsta de 29 de ani a achiziţionat o garsonieră, ar avea posibilitatea să vîndă acest 
imobil, ca urmare ar beneficia de un capital de bază cu care să construiască casa 
respectivă, pe terenul pe care l-a obţinut cu titlu gratuit. Legea nu permite acest 
lucru, în acest caz tinerii nu pot beneficia de acest teren. Legea nr. 15 puţin  
complică situaţia noastră. Ne folosim de situaţia creeată, în ceea ce priveşte 
creditul acordat pentru tineri în valoare de 60.000 Euro, suma care dorim să o 
includem în acest proiect. Deci, în cursul acestei săptămâni toată lumea va primi 
scrisoarea noastră. Proiectul progresează în mod favorabil, proiectele caselor au 
fost elaborate în urmă cu 2 luni.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Nefiind alte 
propuneri, aş dori să iau cuvântul. Având în vedere că aceasta a fost  şedinţa cea 
mai scurtă, propun consiliului să nu solicităm indemnizaţie de şedinţă. Am înţeles, 
vă doresc în continuare o zi bună.” 

 
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, 
                       Miklós Zoltán                                                  Kulcsár Tünde 


