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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 04 iunie 2009 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 membrii sunt prezenţi 18, 
lipsesc consilier: Bujdosó Albert-Zsolt, Kovács István şi Ivan Niculae Gheorghe.  

La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului 
şi Kulcsár Tünde – secretar. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN :(lb. m.) „Vă doresc o zi 
bună, salut pe doamnele şi domnii consilieri locali, pe domnul primar, pe doamna 
secretar, pe reprezentanţii mass-media şi pe cei interesaţi. Rog pe cei care n-au făcut 
încă, să cupleze microfoanele. Neavând pregătit proces-verbal pentru aprobare, 
prezentaţi opiniile dvs. referitoare la Ordinea de zi, dacă doriţi vreo modificare în 
acest sens? Aveţi posibilitatea să vă înscrieţi la punctul Diverse: domnul consilier 
Gazda, dlomnul consilier Nemes şi doamna consilier Bereczki. Nefiind alte înscrieri 
la Diverse, nici propuneri de modificare, rog să votăm asupra ordini de zi. 

Se votează în unanimitate de voturi. 
Prezentarea proiectelor de hotărâri pct. I şi II se face împreună. 
Punctul nr. I de pe Ordinea de zi: privind aprobarea Documenţaiei de Avizare 

a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea unor străzi 
din Municipiul Sfântu Gheorghe”, prezintă doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb. m.) “Iar ne-a luat prin 
surprindere faptul că începând cu data de 6 iunie se suspendă proiectul 2.1., referitor 
la reabilitarea şi modernizarea străzilor. Pentru 4 străzi am avut pregătite proiecte, 
Studii de fezabilitate, noi am fi dorit să includem în acest proiect mai multe străzi, dar 
până la urmă proiectul de reabilitare al acestora nu s-a finalizat. Pentru aceste 4 străzi 
cu un volum mare de muncă am încercat să pregătim acest proiect. Cele 4 străzi sunt: 
str. Bem Jozef, de la P-ţa Sfântu Gheorghe pînă la str. Bánki Donáth, inclusiv str. 
Tavaszi Sándor; str. 1 Decembrie 1918, de la P-ţa Libertăţii până la Bulevardul G-ral 
Grigore Bălan; str. Gábor Áron, secţiunea între str. Váradi József şi str. Spitalului, 
exclusiv podul; precum str. Kossuth Lajos,de la str. 1 Decembrie 1918 şi P-ţa 
Fântânii. Valoarea totală al lucrării reprezintă 71.863 lei. 

Cel de al doilea punct de pe ordinea de zi se referă tot la proiectul sus 
menţionat. Costul final al proiectului depăşeşte costul total de reabilitare al străzilor, 
intervin cheltuieli legate de proiect, ca de exemplu cel de audit, astfel costul total va 



deveni 13.486.651 lei. Suma ţintă pe care dorim să o obţinem prin acest proiect este 
10.860.673 lei. Avem de datorat 2,2% din suma totală, care prezintă aportul propriu şi 
este de 251.000 lei.Cheltuielile eligibile se ridică la suma de 11.082.320 lei. Având în 
vedere cele prezentate mai sus rog să votaţi, să adoptaţi acest proiect, asigurându-ne 
posibilitatea ca cel târziu sâmbătă să predăm acest proiect. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) ”Cine doreşte să ia 
cuvântul pe marginea acestui proiect?”  

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Avân în vedere că n-am primit anexele proiectului, cred că acestea nu s-au elaborat 
încă. Scuzaţi-mă, retrag cele relatate adineauri, da am observat şi eu acum. Vroiam să 
întreb asupra felul lucrărilor ce urmează efectuate, potrivit proiectului de hotărâre. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) ”Spre deosebire de 
Planul de Integrare Dezvoltare Urbană nu se include în acest proiect schimbarea 
stâlpilor electrici, aceasta se referă exclusiv la reabilitarea şi modernizarea străzilor şi 
trotuarelor. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Alte interveţii?” 
Domnul consilier MILD ZOLTÁN: (lb. m.) „Doresc să întreb cine a a elaborat 

documentaţia aferentă proiectului, la mine este menţionat S.C. Consult Construct 
S.R.L., iar documentaţia referitoare la partea financiară este elaborată de către OTP 
CONSULTING.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT: (lb. m.) “Elaboratorul care a 
câştigat licitaţia pentru efectuarea studiului de fezabilitate este o societate din 
Sighişoara, iar societatea care în 5 zile a întocmit proiectul este din municipiul 
Miercurea – Ciuc şi se numeşte S.C. OTP CONSULTING.” 

Domnul consilier MILD ZOLTÁN: (lb. m.) „Dacă nu mai sunt intervenţii, 
supun la vot proiectul nr. 1. 

Se votează cu 18 voturi pentru, unanimitate, HOTĂRÂREA Nr. 136/2009. 
Punctul II de pe Ordinea de zi: privind aprobarea proiectului „Reabilitarea 

unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, a fost 
prezentat de către doamna viceprimar. Dacă sunt intervenţii? 

În cazul în care nu sunt, rog să votăm asupra proiect. 
Se votează cu 18 voturi, unanimitate, HOTĂRÂREA Nr. 137/2009. 
Punctul Diverse. Domnul consilier Gazda. Scuzaţi-mă, dau cuvântul d-lui 

primar. 
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „Foarte pe scurt doresc 

să relatez asupra faptului că în urmă cu un an jumate-doi, Consiliul Judeţean Covasna 
a adoptat o hotărâre privind participarea judeţului nostru la axa prioritară 2.1 în cadrul 
căruia s-a inclus reabilitarea şi modernizarea a două drumuri judeţene. Aceasta ar fi 
explicaţia faptului că n-am solicitat proiecte pentru alte străzi, ca urmare n-am 
solicitat nici bani. Este vorba de drumul judeţean Târgu Secuiesc-Covasna şi Bixad-
Băile Bálványos, Municipiul Târgu Secuiesc, proiect lansat de către Consiliul 
Judeţean. Noi am pregătit proiectele prezentate în acestă şedinţă în speranţa că vom 
obţine finanţări pentru aceste lucrări. N-am avut intenţia să pregătim proiecte de mai 



mare anvergură pentru aceste lucrări, nu cumva să punem semn de întrebare la cele 
din proiectul la care participă Consiliul Judeţean. 

Domnul consilier GAZDA ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. 
Astăzi scriem data de 04 iunie. Înainte cu 89 de ani s-a semnat Tratatul de la Trianon, 
prin care practic cu o singură mişcarea al creionului şi cu semnătura unor state s-a luat 
2/3 din teritoriul Ungariei. 

În mod tradiţional, în fiecare an comemorăm evenimentul, vă invit cu stimă pe 
toţi colegii, începând cu orele 17,30, în parcul central, organizat între Colegiul 
„Székely Mikó” şi Monumentul Ostaşilor Sovietici. Spre satisfacţia nostră, în acest an 
şi U.D.M.R. a acceptat invitaţia noastră la această comemorare, cu ocazia căreia va 
prezenta şi un discurs şi în afară de discursul PCM, vor mai susţine discurs şi Tinerii 
Maghiari din Transilvania şi Mişcarea de Tineret 64 judeţe. Aştept cu respect colegii 
şi bineînţeles îi invit şi pe colegii români. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul Nemes Tibor.” 

Domnul consilier NEMES TIBOR: (lb. m.) „Mulţumesc pentru cuvânt. Aş dori 
să amintesc în două puncte aspecte care deranjează imaginea oraşului. Unul ar fi, că 
umblând prin oraş, în partea dreaptă a semaforului de la intersecţia străzilor 1 
Decembrie 1918 şi B-dul Grigore Bălan sunt vechile magazine pentru tineret, care de 
atunci nici nu ştiu prin câte mâini au trecut, dar inscripţia a rămas tot Modacov, 
Tineretului, şi Moda Tineretului, de aproximativ 20 de ani fac paradă acolo. Ori de 
atunci, după părerea mea, s-au demodat de mult, într-unul dintre aceste magazine 
Moda funcţionează un magazin de legume. Al doilea aspect ar fi tot la semafor, pentru 
conducătorii auto care vin din direcţia cartierului Gării este foarte deranjant şi 
periculos seara ecranul cu reclamele luminoase. Câteodată sunt culori stridente, 
galbene sau verzi, care deranjeză şi orientarea. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. m.) „Mulţumesc. 
Domnul primar Antal Árpád – András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. m.) „Mulţumesc. Vă spun 
sincer şi eu am observat şi deja am dispus scoaterea unei duzine de asemenea 
inscripţii pe teritoriul oraşului. Trebuie să verific şi acestea, mulţumesc că mi-aţi 
semnalat problema. În mod sigur vor fi scoase şi acestea. În ceea ce priveşte ecranul 
luminos, dacă ştiu bine, acum nu-mi amintesc exact, dar am dispus ca după ora 10 sau 
11 noaptea să fie stinse. Şi aşa ştiu că este respectată această dispoziţie, şi eu am 
verificat de câteva ori. Dar nu putem suspenda în totalitate această modalitate de 
reclamă. Voi verifica de la ce oră este stinsă.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Doamna consilier 
Bereczki Kinga.” 

Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Mulţumesc. Eu fac apel pe 
această cale la reprezentanţii partidelor politice şi colegii consilieri, în legătură cu 
situaţia nefericită cu schimbarea directorilor de instituţii. Vă rog să tratăm situaţia cu 
responsabilitate şi să nu generăm animozităţi şi revolte inutile între cele două etnii, 
pentru că asta nu serveşte rezolvarea problemei şi poate să aibă consecinţe grave 



pentru comunitatea noastră. Pot genera asemenea consecinţe negative, ca cele apărute 
în mass-media, şi în mod concret au fost afectaţi Tinerii Maghiari din Transilvania 
prin acuzaţii, critici şi ameninţări nefondate. Este vorba despre o asociaţie iubitoare de 
valori, care prin activitatea sa, ajută la formarea sistemului de valori corecte pentru 
tineri şi realizează multe programe utile şi sunt planificate altele la fel de folositoare. 
Eu vă cer să încercăm să tratăm tema cu responsabilitate şi să nu introducem teme de 
campanie electorală, ca să nu-şi piardă valoarea ceea ce este frumos, pentru că este o 
situaţie cu consecinţe semnificative. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.)„Domnul primar 
Antal Árpád – András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb.m.)” Îmi cer scuze, dar nu 
înţeleg la ce se referă doamna consilier în mod concret, este o problemă cu acei 
oameni care sunt împotriva schimbării directorilor diferitelor instituţii sau cu cei care 
au efectuat aceste schimbări?”  

Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „În mod concret este o 
problemă cu gestionarea problemei. Adică asemenea manifestări care generează 
impetuozitate, şi care are astfel de consecinţe triste ca ceea ce se întâmplă cu Tinerii 
Maghiari din Transilvania în momentul de faţă. Deci nu mi-ar plăcea ca astfel de 
situaţii să se repete în viitor, sau să se înmulţească.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb.m.) „Eu tot nu înţeleg. Nu 
ştiu dacă colegii consilieri înţeleg, dar eu tot nu înţeleg care este problema. Deci 
dumneavoastră obiectaţi împotriva schimbării conducătorilor instituţiilor sau obiectaţi 
împotriva celor care au reacţionat împotriva acestor măsuri. Nu înţeleg care este 
problema. Vă rog să vă exprimaţi mai concret.” 

Doamna consilier BERECZKI KINGA: (lb.m.) „Din nou! Obiectez modul în 
care se încearcă rezolvarea problemei. Am auzit de multe ori de ani de zile, că nu 
trebuie aduşi oameni din stradă şi problemele trebuiesc rezolvate pe plan politic. 
Consider că aceasta este soluţia corectă şi acum, ca nu prin mass-media ci prin 
tratative politice să se rezolve problemele. Şi practic să fie eliminate efectele negative 
ce afectează comunitatea, care nici nu este implicată. Deci eu propun tratativele 
pentru rezolvarea situaţiei. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Ulterior s-au 
înscris consilierii Guruianu şi Pârvan. Domnul Guruianu.” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU: (lb.r) „Două observaţii, 
minore. Apropo de ceea ce s-a discutat aici. În primul rând vreau să spun că, referitor 
la subiectul schimbărilor eu nu am comentat şi nici partidul din care fac parte, sub nici 
o formă prin campanie electorală şi nu cred că trebuie tratată ca o formă de campanie, 
ceva care ţine de politica internă, mai ales când e vorba de alegerile europarlamentare, 
dar vă promit că de luni încolo avem multe de spus despre aceste subiecte. În al doilea 
rând aş vrea să vă spun că, respect decizia dumneavoastră de a celebra sau de a 
comemora Trianonul. Dar vă spun, că în momentul în care istoria nu îi va mai numi 
dictatorii de la Trianon, respectiv dictatorii de la Viena, poate că în sfârşit vom spune 
istoria aşa cum trebuie: sine i rea studio. Cred că abia atunci vom putea ajunge puţin 



mai aproape de a trata acest moment. Istoria românească ştiţi că vorbeşte despre 
dictatorii de la Viena, deşi evident a fost vorba de un tratat, mai bun sau mai prost 
pentru români. Cred că la fel este vorba şi despre acest studiu al dumneavoastră, dictat 
de la Trianon, până la urmă acord de pace. Bun, prost el există. Eu vă respect decizia 
de a o face, dar ţin să vă asigur că istoria va fi scrisă fără ură şi fără părtinire şi doar 
noi vom putea depăşi denumirea de dictat, care nu există. Mulţumesc.”  

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar 
Antal Árpád-András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r.) „Oarecum în altă ordine 
de idei, dar poate ţine un pic de asta. Eu mi-am adus aminte de această chestiune, în 
momentul în care aţi vorbit despre prietenie şi pace. Aş face şi eu apel la 
reprezentanţii celor două partide, care se află în acest moment la guvernare şi care au 
luat aceste decizii, pe care le-au luat. Eu îi cunosc pe amândoi ca oameni responsabili 
şi câteodată mă surprinde cum unii colegi din teritoriu, aduc afirmaţii absolut 
jignitoare la adresa Consiliului Local, din care şi dumneavoastră faceţi parte, la adresa 
Primăriei ş.a.m.d. Poate câteodată ar suna bine dacă v-aţi delimita de aceşti colegi, 
care vă spun sincer nu ajută prin declaraţiile lor la o bună înţelegere şi la o bună 
convieţuire aici în Sfântu Gheorghe. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Doamna consilier Pârvan, mai doriţi să luaţi cuvântul?” 

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r) „Evident! Mulţumesc. Ca să mă 
leg de ultima parte a domnului primar, deci să ne delimităm. Eu doresc, domnule 
primar ca, cu toţii să ne delimităm. Dacă dumneavoastră vă delimitaţi primul de 
politica pe care o faceţi şi nu ar trebui să o faceţi, pentru că noi ne ocupăm de 
Primărie şi de Consiliul Local, noi ne ocupăm de treburi administrative. Noi am 
devenit politicieni peste noapte. Niciodată nu mi-a plăcut politica, dar totuşi fac 
politică. Deci aşteptăm de la dumneavoastră să daţi primul semnal şi atunci, iată, eu 
cred că ne vom delimita şi noi, cu colegii mei de ceea ce spuneţi dumneavoastră. 
Repet, aştept ca dumneavoastră să faceţi primul semnal şi eu voi fi a doua, care mă 
voi delimita. Probabil că domnul Guruianu al treilea, domnul Şerban al patrulea şi 
domnul Ivan al cincelea. Dar mă tem că nu voi fi a doua prea curând. Dumneavoastră 
faceţi politică intensă şi noi să ne delimităm. Citesc presa în fiecare zi, că e normal să 
ştim ce se întâmplă, citesc traducerile din presa maghiară la sfârşitul săptămânii în 
concediu. Mă îngrozeşte tonul acesta. Chiar am citit într-un articol, unde zicea „numai 
români”, parcă ar zice: numai ţigani sau numai ciumac sau ceva de genul ăsta. Nu 
suntem oameni? Dar ce înseamnă asta „numai români”? Sunt filolog şi zic ce bine, ce 
se spune, dar am derulat/derulat/derulat, cum e treaba asta? Zicea „sunt numiţi numai 
români”. Dar noi ce suntem? N-avem drepturi sau cum? Speculaţia acea cu grădina 
zoologică, mi se pare deplasată. Mă simt jenată, vă spun sincer. Iar ceea ce priveşte 
asociaţia acea de tineri pe care dumneavoastră o creşteţi, cum o creşteţi, s-ar putea să 
se întoarcă împotriva dumneavoastră la un moment dat. Pentru că acel individ, care 
lucrează la Consiliul Local, am urmărit puţin biografia, cel care habar n-a avut cine e 
doamna Buda, dar a zis „nem”, aşa. I-aţi oferit loc de muncă, îl creşteţi în spiritul 



acesta şi nu ştiu, v-am spus dacă nu îl creşteţi împotriva dumneavoastră pentru viitor. 
Ultima problemă pe care vreau să o vă spun, este: stau şi mă întreb. Eu am participat 
în ultima vreme la zilele Mikó, când a fost, precizez la Zilele Mikes, doamna 
directoare de la Mikes a venit la noi. Eu stau şi mă întreb, când suntem noi aicea? 
Când vrem să ne dăm mare, mai români sau mai maghiari? Sau atunci când mergem 
acolo şi participăm împreună la acele activităţi frumoase? Dacă ştiţi să răspundeţi la 
această întrebare o să-mi faceţi un serviciu, că eu nu mai ştiu când sunt eu. Când vin 
şi mă duc să mă întâlnesc la activităţile acelea cu colegii sau aicia, când în loc să 
facem administraţie, facem politică. Eu consider că ar trebui să ne ocupăm de 
problemele cetăţenilor oraşului, pentru că sărăcia imediat urcă pe etajul doi al acestei 
clădiri şi aşa mai departe şi noi iată că ne ocupăm de Trianon şi Viena şi de altele. 
Sper că trec alegerile astea, probabil că va aduce această zi de duminică succesul mult 
aşteptat, după care chiar vreau să văd cum veţi defila la alegerile de toamnă. Atunci ce 
politică vom face sau veţi face. Vă mulţumesc.” 

]Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar 
Antal Árpád-András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) „În primul rând, nu sunteţi 
corect informată, pentru că domnul la care vă referiţi nu e angajat la Consiliul Local. 
Deci nu aveţi informaţii corecte. În al doilea rând daţi-mi voie ca să nu fiu de acord şi 
să nu aştepte nimeni de la mine, nici românii şi nici maghiarii ca să aplaud în 
momentul în care în funcţii de conducere sunt numiţi doar români. Şi nu am 
caracterizat românii prin acest lucru. Eu am spus întotdeauna şi repet, eu nu cred că 
românii sunt mai deştepţi decât ungurii sau ungurii mai deştepţi decât românii, sau 
unii mai proşti decât ceilalţi. Iar dacă luăm aşa, în mod normal trei sferturi din cei care 
conduc instituţiile deconcentrate, ar trebui să fie de etnie maghiară. Eu nu cred 
doamna Pârvan, că dumnevoastră credeţi ceea ce spuneţi, că în momentul în care 
spuneţi că aceşti oameni trebuie să fie în aceste posturi, pentru că vă întreb: Chiar 
credeţi că sunt mai buni decât cei care au fost? Din punct de vedere profesional? Deci 
aici discutăm despre altceva, discutăm despre o regiune, care este aparte şi iată aceste 
sunt momentele în care se vede ce regiune aparte e. Probabil în Călăraşi sau în 
Caracal, aceste lucruri par normale. În Secuime aceste lucruri nu par normale. Nu par 
normale nici în Cluj, nici în Satu Mare. Transilvania este o regiune multi – etnică şi 
acest lucru ar trebui respectat. Iar cei care nu o respectă poate cu timpul o să aibă de 
suferit. E părerea mea şi sper că Dumnezeu îmi va da mie dreptate în ceea ce spun 
acum.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Doamna consilier Keresztély Irma.” 

Doamna consilier KERESZTÉLY IRMA: (lb. m.) ”Mulţumesc. Nu de parcă  
m-aş fi pregătit pentru întâlnirea de azi, dar întâmplător gândurile doamnei consilier 
Pârvan sunt în conotaţie cu ceea ce am pregătit pentru mâine şi poimâine pentru 
ceremoniile pentru ultimul clopoţel. Pentru că eu îmi construiesc discursurile pentru 
serbări şcolare în jurul unei idei. De aceea dragi colegi permiteţi-mi să reflectez 



asupra celor spuse de doamna consilier, dar voi spune în limba română ca nu cumva 
traducerea să nu fie exactă.  

(lb.r) Doamna Pârvan. Sunt încântată de faptul că aţi ridicat problema sub 
forma următoare: când suntem noi şi când suntem noi; în alte condiţii şi în altă 
conjunctură? De ce spun acest lucru? Pentru că mă bucur că aţi ridicat această 
problemă. 

Trebuie să vă împărtăşesc nişte experienţe negative trăite de mine şi de colegii 
mei de la inspectorat, de 2 săptămâni, de când s-au produs aceste schimbări. Printr-o 
minune sau intenţie politică, nu aş putea spune de ce, sau poate conform afirmaţiilor 
care au ieşit în ziar. S-a apreciat că eu mi-am îndeplinit sarcinile de serviciu în mod 
profesionist în cei 12 ani de când am fost inspector general. Am promovat 
învăţâmântul Covăsnean şi am făcut eforturi ca să-l dezvolt. În aceşti ani nu am făcut 
nicio deosebire între o şcoală românească, una maghiară, sau o altă şcoală mixtă. 
Pentru mine fiecare cadru didactic, indiferent de ce etnie a aparţinut, fiecare elev a 
fost în vizorul principal, ca şi grup ţintă pentru a dezvolta resursele umane în judeţul 
Covasna. Eu mă laud că am avaut întotdeauna nişte relaţii deosebite, atât cu colegii 
români, cât şi cu colegii maghiari. Sigur, probabil în urma unor decizii am avut şi 
duşmani, dar este o treabă. Cred că e normal să găseşti şi duşmani, atunci când trebuie 
să iei deciziile contabile. Credem că în cei 12 ani am reuşit prin diferite cursuri de 
formare continuă, să schimb mentalităţi la nivelul cadrelor didactice, la nivelul 
elevilor, să asigurăm nişte cunoştinţe şi atitudini, care să accepte în total pluralismul, 
aici într-un judeţ multi – cultural. Am fost mândră că am făcut paşi serioşi în această 
direcţie şi afirm acest lucru cu responsabilitate. Acuma vine partea haioasă, zic eu. De 
când s-au produs aceste schimbări ca urmare a O.U. nr. 37, brusc s-au schimbat şi 
mentalităţile, s-au schimbat şi atitudinile din partea unor persoane care-şi „schimbă 
părul dar năravul ba”. Mă refer la lup. S-a schimbat şi atitudinea vis-a-vis de 
inspectoratul şcolar. Vin la mine în audienţă, nu se înscriu. Există un Regulament de 
ordine interioară şi un Regulament de funcţionare al Inspectoratului Şcolar, unde sunt 
afişate relaţiile cu publicul: ora, modul de acces etc. Portarul şi paza de la Inspectorat 
a suferit violenţă verbală din partea unor colegi români, care au spus următoarele: ce e 
cu Regulamentul ăsta, cine dictează aici la Inspectorat? Acum suntem noi la putere şi 
noi dictăm ce se va întâmpla la Inspectorat. Este un exemplu concret, vă pot proba. 
Aceaşi persoană vine la secretariat sau vorbeşte la telefon şi face diferite afirmaţii, 
face din nou trimitere la „noi” şi „voi”.Această noţiune de „noi” şi „voi” până în 
prezent la Inspectorat, în cadrul echipei nu au folosit-o şi nici n-am auzit-o. Am rămas 
surprinsă, pentru că aceste persoane la care fac trimitere, sunt cadre didactice sau foşti 
directori din nişte şcoli, care s-au pensionat şi cu care am avut relaţii foarte-foarte 
bune. Cel puţin aşa am crezut eu. Mă întreb şi vă întreb: oare putem pune pe spinarea 
unor persoane politice sau unor persoane politic implicate, toate schimbările care s-au 
făcut în cursul lunii mai la nivel naţional? Aceaşi situaţie este şi în interiorul 
ministerelor, nu se mai poate lucra. E o tensiune continuă. Oamenii sunt neliniştiţi, 
sunt supăraţi, sunt debusolaţi, nu au un scop, nu au un viitor. Practic, au devenit (lb. 
m. î-mi scapă expresia: depresszívek) depresive. Deci eu cred că problema este foarte-



foarte complexă şi persoanele şi oamenii cu verticalitate se menţin pe poziţie şi 
indiferent ce se va întâmpla în viitor, dacă vor fi schimbaţi sau nu, ei bat în 
continuarea acelaşi traseu, pentru a lucra în interesul comunităţii. Nu cred că trebuie 
noi, cei care suntem oameni mici, să comentăm sau să reflectăm poziţiile şi afirmaţiile 
politicienilor. Eu, cel puţin întotdeauna am reuşit să mă abţin de la afirmaţii de gen 
politic. Pentru că nu este terenul meu de joacă, nu mă implic la ceva, la care nu mă 
pricep. În schimb învăţământul este să zicem terenul meu, unde îmi desfăşor 
activitatea unde îmi desfăşor activitatea şi cu toate responsabilitate pot face afirmaţii, 
dar legate numai de învăţământ. Ca să închei, v-aş citi un citat de scriitorul I. D. 
Sârbu, care înainte de 1989 - şi nu m-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi, este 
vorba de ultimul clopoţel la liceele din judeţul Covasna - citez: „Trăim în plină 
comedie. Comedia asta e tot ce poate fi trist şi mai tragic pe lume. Istoria tinde spre 
propria roată, personalităţile ei ajung propriile caricaturi, idealurile devin propriile 
haznale”.Constatările acestea sunt cât se poate de actuale. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Mulţumesc. 
Domnul consilier Ferencz Csaba.” 

Domnul consilier FERENCZ CSABA: (lb. m.) ”Mulţumesc pentru cuvânt. În 
raport cu dezbaterea eu aş adăuga doar că înlocuirea conducătorilor de instituţii este 
de fapt o foaie de hârtie în plus, care arată că o chestiune administrativă de altfel 
normală, tocmai de aceea că suntem într-o situaţie aparte şi nu deţinem competenţa 
adecvată şi se transformă în chestiune etnică. S-ar putea ca asta să li se pară ciudat 
colegilor români sau interpretează în mod paradoxal, dar aş dori să subliniez că 
tocmai de acee formă de autonomie, pentru care printre altele şi în acest Consiliu am 
adoptat proiectul de hotărâre pentru referendum, ar deveni nulă şi efectiv s-ar evita 
asemenea situaţii în care o chestiune administrativă să primească dimensiune etnică. 
De aceea accentuez asta, pentru că atunci în toiul discuţiilor era vorba nu-i aşa, că am 
dori să realizăm autonomie teritorială pe bază etnică, a cărei esenţă este tocmai aceea 
de a evita tensiunile etnice. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb. r.) ”Mulţumim şi noi. 
Doamna PÂRVAN.  

Doamna consilier PÂRVAN RODICA: (lb.r.) ” În legătură cu ceea ce a spus 
doamna Keresztély Irma. Vedeţi doamnă, eu sunt una din cei care putea fi altoită de 
către dumneavoastră şi nu a fost altoită. Deci eu pot depune mărturie, atunci când 
eram noi în opoziţie, eu am dat concurs şi nu s-a întâmplat nimic. Deci ceea ce spun 
este adevărat. Este motivul pentru care, a doua oară am refuzat aceea funcţie politică, 
despre care ştiţi că este vorba. Eu zic, că am procedat elegant şi nu m-am băgat acolo 
unde nu este teritoriul meu. Iar ceea ce s-a întâmplat la inspectorat, eu cred că se putea 
întâmpla din partea oricui, fie român, maghiar, francez, ş.a.m.d., ţine de mentalitatea 
omului, după părerea mea. Deci chiar nu ţine de altceva. Îmi cer scuze în numele 
acelei persoane, nu ştiu cine era, poate fi cineva din judeţul Covasna, mă gândesc. Nu 
ştiu. Deci de oricine e vorba, eu cred că nu e bine să luaţi în consideraţie aşa ceva şi 
vă rog să menţinem măcar noi, cadrele didactice linia de până acum şi atunci va fi 
foarte bine. Vă mulţumesc.” 



Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.) ”Mulţumesc. 
Domnul consilier Şerban Valeriu.” 

Domnul consilier ŞERBAN VALERIU: (lb.r.) ”Eu n-am vrut să mă înscriu 
la cuvânt, dar trebuie să vă spun 2 lucruri. În primul rând, sunt unul, care trăiesc aici 
de 50 de ani, aproape de când m-am născut. Să ştiţi că eu nu înţeleg şi nu ştiu unde se 
doreşte să se ajungă cu această..., între oameni. Cum pot să mă cert cu nevasta mea, 
să-i spun că tu eşti maghiar. Nu pricep, vă spun sincer. Hai să lăsăm la o parte 
politica, hai să ne punem la treabă. Noi am avut cu UDMR – ul, când nu era PCM, noi 
am avut foarte multe întâlniri între partide. Haideţi să facem aceste discuţii, să vedem 
care sunt problemele comunităţii, să vedem cum le rezolvăm. Nu le putem rezolva 
dacă toată ziua ne ciondănim. Haideţi să facem administraţie, hai să ne ocupăm de 
treabă. Eu v-am spus şi în trecut, din partea mea aveţi tot sprijinul pentru a rezolva 
acele probleme. Fiecărui om, care vine în audienţă la mine sau mă întâlnesc pe stradă 
cu el, încerc să-i explic problemele. Să ştiţi că la masa de oameni, la 99,99 %, nu 
aceste probleme sunt importante. Sunt importante: ce mănâncă copilul, cu ce-l încalţă 
pe copil, ce se întâmplă cu locuinţa lui, câte locuinţe trebuiesc pentru tineri. Deci 
astea sunt problemele care ne frământă pe noi. Dacă discutăm de proporţionalitate, 
sigur era bine dacă se dădea un post de vicepreşedinte sau un post de viceprimar. Nu 
s-a putut. Asta a fost atunci. Nu spun că poate ar rezolva problema municipiului şi se 
făcea miere şi curgea lapte pe străzile acestea din municipiu. O să-i propun liderilor şi 
ai noştrii şi a PSD-ului, haideţi să ne întâlnim de 2 ori pe lună, să vedem la ce 
probleme putem interveni, care sunt proiectele depuse la care noi putem să facem 
lobby şi intervenţii pentru soluţionarea lor. Eu sunt un om moderat. Aşa am fost 
educat. Eu lucrez în GospCom, sunt cel mai vechi din ţară, la ora actuală. Nimeni nu 
m-a manipulat şi a spus: domnule te dau afară, tu eşti român, sau te dau afară că eşti 
maghiar. Mi-am văzut de treabă, mi-am văzut de meseria mea. Îi ajut pe colegi în 
continuare acolo, cu ce pot eu. Vă invit acuma, să rezolv problema asta şi sunt foarte 
supărat pe unii primari, care nu reacţionează, să putem face acest operator. L-am rugat 
acum în 29, să vireze acei bani. Suntem acum în 4 şi încă Târgu Secuiesc şi Covasna 
n-a virat, după intervenţiile mele, cu fiecare primar în parte. Nu vă supăraţi, dar dacă 
aşa colaborăm, aşa punem umărul la treburi , sigur că treburile nu merg. Eu sunt un 
om practic, adică nu am făcut 10 facultăţi ca să dau doctoratul. Sunt un om, care dacă 
mă scuturaţi e bine şi mă trageţi de mânecă, vorba aceea: pun mâna şi pe lopată să 
lucrez. Deci eu nu văd această învrăjbire între oameni. Cred că aceste afirmaţii care 
apar, şi de o parte şi de alta, în ziare inflamează inutil oamenii şi se interpretează. Vă 
spun încă odată. Toţi colegii şi toţi oamenii cu care ne întâlnim pe stradă, omul de 
rând cu asta se ocupă, nu cu problemele astea, care nu ajut nimica, vă spun sincer. 
Dacă sunt unele aspecte, care oamenii ies din context, am spune doamna inspector şef 
aici. Acuma suntem noi, nu ştiu cine şi ne batem cu cărămida. Nu trebuie să ne 
caracterizeze. Haideţi să ne punem la treabă. Eu când am fost consilier la judeţ, şi 
acolo am cerut ca împreună cu fracţiunea maghiară, fracţiunea noastră, hai să stăm 
jos, să discutăm, să ne întâlnim la o cafea, la o vorbă. Ce probleme aveţi voi, ce 
probleme avem noi? Ridic numai problema cartierului Ciucului, că e ruşine pentru noi 



cum arată acel cartier. Am mai spus treaba asta. Imediat trece vara şi lucrările abia 
încep. Nu? Deci astea sunt problemele care cel puţin pe mine mă frământă. Vă spun 
încă odată. Sigur, discutăm de proporţionalitate, sigur e o problemă şi asta. Nu 
totdeauna acest aspect poţi să ridici ca problemă de rang. Nu? Ştiţi foarte bine ce rău 
mi-a părut atunci când acei oameni de acolo ne-au făcut de râs faţă şi de colegii din 
Ungaria cu acea acţiune. Ne-a căzut foarte rău. I-am înmânat o diplomă doamnei, atât 
de emoţionat şi de supărat am fost şi de indignat, că dacă doamna ar fi făcut ceva, dar 
puteam să trecem peste acest aspect pentru că fiecare om mai greşeşte. Nu credeţi că 
nu există, după aia îţi pare rău că ai avut o ieşire necontrolată, ai avut o greşeală, care 
aşa cum spune şi la bileltării să se mai şi ierte. Iertare scrisă ştiţi foarte bine în ce. Eu 
vă propun, vă rog şi vă cer haideţi să ne unim eforturile. Cer domnului primar să 
facem prima discuţie cu toate partidele. În primul rând cu PCM-ul, UDMR-ul, cu noi, 
cu PSD-ul, cu PNL-ul ş.a.m.d. Să stăm aici la casa de căsătorie în fiecare 10 zile, să 
vedem ce probleme sunt, cum le putem rezolva, care sunt proiectele care să o primim. 
Haideţi băieţi, interveniţi. Uite s-a blocat la ministerul nu ştiu care. Aveţi un proiect la 
minister pe care îl cunoaşteţi. Vedeţi care este problema cu acel proiect. Sunt 100 de 
proiecte în ţară, nu numai din Sfântu Gheorghe. Sunt sute şi mii de proiecte. Dacă 
insişti şi încerci să rezolvi problema, poate că se găseşte acea problemă. Încă odată vă 
asigur de buna mea credinţă, de buna mea înţelegere şi de faptul că am învăţat în 
limba maghiară nu pentru că cineva mi-a dat ordin. Am învăţat pentru că aşa am vrut 
eu să învăţ şi mi-a părut bine că ştiu o limbă în plus. Îmi pare rău că nu ştiu 3 sau 4 în 
plus. Vă mulţumesc, în mod deosebit.  

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m.) „Domnul primar 
ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD – ANDRÁS: (lb. r) ”Aveţi dreptate în 
foarte multe aspecte ale discursului dumneavoastră domnul Şerban. Eu întotdeauna v-
am respectat pentru acest echilibru, dar spun încă odată, acest lucru nu se poate spune 
despre majoritatea colegilor dumneavoastră din Sfântu Gheorghe, cei care au preluat 
acum puterea şi cei care spun aşa cum a spus o colegă de a lor în parlament ciocul 
mic, acum noi suntem la putere. Cunoaşteţi pentru că şi televiziunile au arătat acea 
doamnă care mi-a fost colegă în parlament, care a spus în 2005: ciocul mic, acum noi 
suntem la putere. Iar în ceea ce priveşte sprijinul pe care-l primim noi, autorităţile 
locale de la cele două partide, cred că dumneavoastră sunteţi cei care vă aduceţi  
foarte bine aminte, în perioada iulie – noiembrie, anul trecut, în fiecare lună câte 
hotărâri am adoptat, de câte ori am modificat bugetul consiliului local Sfântu 
Gheorghe pentru că mai primeam sume de la Bucureşti. Aduceţi-vă aminte şi dacă 
sunteţi cu toţii corecţi puteţi să calculaţi ce a însemnat pentru Sfântu Gheorghe în 
perioada când UDMR a fost la guvernare şi de câte ori am modificat noi în perioada 
PSD – PDL bugetul Consiliului Local pentru a include nişte sume venite de la 
Bucureşti. Nu puteţi să spuneţi că nu am cerut sprijin. Am trimis mai multe adrese, 
inclusiv pentru Piaţa Mihai Viteazul, dar am semnalat şi alte aspecte, care sunt 
importante din punctul de vedere a municipiului. Dar ajutorul a fost pe care îl ştim cu 
toţii. Deci haideţi să vorbim şi despre partea asta. Dar separând cele 2 lucruri, partea 



etnică este partea etnică şi aici nu poate să ceară nimeni de la mine să nu fiu şi om 
politic, pentru că până la urmă într-un fel sau altul reprezint o comunitate şi pentru 
mine e important această comunitate şi şi eu sunt om şi şi eu am naţionalitate, am o 
religie şi sunt mândru de ceea ce sunt, aşa cum sunt şi alţii mândrii de ceea ce sunt. 
Dar haideţi să facem în aşa fel, încât să mergem înainte, pentru că în perioada când 
noi eram la putere, în ghilimele dacă vreţi, nu s-au creat tensiuni interetnice. Iar acum 
se crează tensiuni interetnice. Deci problema este la altcineva. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.r.)” Mulţumim şi noi. 
(lb.m) Doamna viceprimar Sztakics Éva – Judit.”  

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA – JUDIT: (lb.r) ”Am două lucruri. 
Una. Eu fac apel atunci la dumneavoastră, dacă credeţi că ne-aţi ajutat în ceea ce 
priveşte investiţiile. De exemplu după cunoştinţele mele pe planul instituţiilor de 
învăţământ Sfântu Gheorghe nu este la nici o poziţie a investiţiilor anul acesta. Ştiţi 
foarte bine că anul acesta am prefinanţat cu banii de la bugetul local cu 9 miliarde de 
lei vechi, construcţia grădiniţei. Anul trecut am recuperat 4,5 miliarde, deci mai 
trebuie să recuperăm 4,5 miliarde, cu care ar trebui măcar să acoperim clădirea ca să 
nu se degradeze şi ar trebui să continuăm construcţia grădiniţei. Aşa se pare, că anul 
acesta nu putem nimic, nimic. Să continuăm o investiţie în curs e o grădiniţă în care 
învaţă atât copii maghiari cât şi români. Deci eu cer sprijin mult, de a include această 
grădiniţă pe linia de finanţare a ministerului educaţiei. A doua problemă este una pur 
organizatorică, în ceea ce priveşte ultimul clopoţel, care începe sâmbătă şi continuă în 
unele şcoli şi săptămâna viitoare. În fiecare an, Consiliul Local premiază şeful de 
promoţie de la fiecare instituţie şi eu spun şcolile unde nu este trecut o persoană, 
eventual persoana care este membru a consiliului de administraţie, care se angajează 
că va fi prezent la ultimul clopoţel la aceaşi şcoală şi va premia şi va reprezenta 
Consiliul. Sunt suprapuse aceste festivităţi. De exemplu este vorba de Colegiul 
naţional Mihai Viteazul, sâmbătă, ora 10, Mădălin. Te rog să vii şi să iei pliculeţul 
mâine. Sâmbătă, la Grupul Şcolar Gámán János, la ora 10. Se va duce domnul Kató 
Béla. Săptămâna viitoare, vineri, la Grupul Şcolar Puskás Tivadar, ora 10. Mă duc eu. 
Sâmbătă, ora nu ştim, pe data de 13. Gazda Zoltán. Bine. La Grupul Şcolar Berde 
Áron m-aş duce eu, pentru că am catedra acolo. La Grupul Şcolar Constantin 
Brâncuşi, la ora 10. Domnul Şerban se duce. Şi Grupul Şcolar Kós Károly, data de 13, 
ora 9. se duce domnul viceprimar. Vă mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m) ”Mulţumim şi noi. 
Domnul primar Antal Árpád – András.” 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS: (lb.r.) ” Doar o propoziţie  am 
uitat să spun, când am mai luat cuvântul. În calitatea mea de primar, din fericire 
trebuie să lucrez şi cu instituţiile deconcentrate. Deci nici din acest punct de vedere nu 
poate să-mi fie indiferent ce fel de oameni conduc aceste instituţii deconcentrate. 
Avem contact cu aceste instituţii, zi de zi, săptămână de săptămână. Deci tot timpul 
interacţionăm cu aceste instituţii. Am avut până acum relaţii foarte bune cu români şi 
maghiari, relaţii mai puţin bune cu români şi maghiari. Acum spuneţi-mi de exemplu 
cu domnul Tischler Ferenc am lucrat foarte bine şi cred că tineretul din Sfântu 



Gheorghe a avut de câştigat şi cred că şi domnul Mădălin poate să confirme acest 
lucru. Spuneţi-mi cum vom lucra de acum încolo? Mulţumesc.” 

 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN: (lb.m) ”Mulţumesc. 
Întrucât nu mai sunt alte luări de cuvânt, declar şedinţa închisă. Vă doresc o 
dupăamiază plăcută pentru toţi.  

 
 

 
Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se 

păstrează la dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna. 
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