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Nu se întâmplă în fiecare zi, ca viceprimarii să fie solicitaţi să scrie un raport 

privind activitatea lor. Şi asta tocmai în timpul concediului de odihnă, într-un sfârşit de 

săptămână, un raport despre activitatea pe 15 luni. Se poate şi astfel aprecia, evalua, 

activitatea altcuiva, cerând socoteală, făcând paradă de funcţia proprie. 

O parte din acest răspuns: versiunea prescurtată a raportului pe anul 2008, este 

disponibilă de nouă luni şi pe site-ul primăriei. Se pot pune şi întrebări. Dar, chiar aşa, 

cerând socoteală. 

Cine a făcut armata ştie că nu este permis să nu respecţi un ordin. Nu obişnuiesc 

să dau bir cu fugiţii atunci când mi se cere socoteală. 

Aşa că, să urmeze raportul despre activităţile desfăşurate în ultimele 15 luni, ca 

viceprimar în Sfântu Gheorghe. Raportul este punctual, pe diferite domenii de activitate, 

fără să uit, că trebuie să dau socoteală şi pentru ţelurile nerealizate.  

Printre altele, va fi vorba despre activităţile desfăşurate în cadrul primăriei, despre 

experienţele orelor de audienţe, despre problemele romilor, despre probleme economice 

şi de urbanism, despre sarcinile care mi-au fost repartizate sau pe care mi le-am asumat în 

mod voluntar. 
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1. În Primărie. 

Atunci când am venit la primărie, abia dacă ştiam în ce parte se deschid câteva din 

uşile de aici. Aveam informaţii puţine chiar şi despre funcţionarea birourilor repartizate. 

Direcţia Finanţelor Publice Municipale, Serviciul Economic, Compartimentul Păşuni, 

Păduri şi mult menţionata Dezvoltare...  

Până astăzi aceasta continuă să fie un mister pentru mine, pentru că nu este de 

găsit. 

Direcţia Finanţelor Publice Municipale: - o instituţie inventată pentru supărarea 

contribuabililor, deoarece toţi cei care primesc o scrisoare de la această instituţie recurg 

imediat la formulări ostentative. Aici se stabilesc şi se percep impozitele şi taxele locale, 

care reprezintă o parte semnificativă din veniturile  municipiului. Aici se desfăşoară o 

muncă de rutină, obositoare şi enervantă, este locul de întâlnire dintre contribuabilul 

nervos şi angajatul istovit. Aici lucrează treizeci de persoane, din care tot mai multe sunt 

pe pragul de a ceda nervos. Mai trebuie doar să le subapreciem munca, să le ameninţăm 

cu reducerea de personal şi deja se escaladează ajungându-se la limite. 

Serviciul Economic: - prost organizat, sunt prea multe instrucţiuni, este o unitate aflată 

încă înt-un stadiu rudimentar, a cărei menire ar fi să ţină evidenţa activităţilor economice 

din municipiu, să le folosească şi să le valorifice. Uneori Biroul de Achiziţii Publice este 

în subordinea lui, alteori nu, iar cauzele acestei harababuri sunt multiple. Aici aparţine şi 

Biroul Locativ şi împreună cu acesta, sunt treisprezece angajaţi în total în acest 

departament, din care doi sunt îngrijitori în cimitirul comun. 

Compartimentul Păşuni, Păduri: ar fi important, dar încă tot nu este clar din ce anume 

ne gospodărim. Mai sunt încă cereri legitime pentru retrocedări de teren. 

Dezvoltarea: este cel mai frumos lucru care mi-a fost repartizat, un adevărat miraj, 

pentru care astăzi există cel puţin,  un concept şi are un sfert de angajat. 

 Ce am făcut în timpul care a trecut? 

În ceea ce priveşte biroul de taxe şi impozite, în câteva zile am reuşit să cunosc destinaţia 

şi modul de funcţionare al birourilor. Am văzut că unul din birouri nu avea nici măcar 

geam, era o căldură insuportabilă, de aceea am cerut să se monteze imediat o instalaţie de 

aer condiţionat. Lucru care se pare că nu s-a putut face până atunci. Toată instituţia 

suferea de lipsă de spaţiu, multe acte erau depozitate pe jos, iar clădirea nouă pentru 

biroul de taxe şi impozite exista doar pe hârtie. Prin reamenajarea pe două nivele a unui 
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depozit, am soluţionat temporar această problemă. Până la sfârşitul anului am mai 

câştigat un birou, pe care l-am şi amenajat. 

 În perioada aglomerată din primăvară, pentru plata taxelor şi impozitelor am 

asigurat timp de două zile posibilitatăţi de plată în localităţile Chilieni şi Coşeni. În 

septembrie, am deschis un nou birou de taxe, situat la intersecţia bulevardelor în zona 

semaforului. 

 Între timp am creat un format mai agreabil pentru scrisorile de somaţie, dar este 

adevărat că destinatarii nu se bucură nici acum pentru ele. 

Serviciul Economic – am propus reorganizarea lui totală, şi anume să se ocupe de  

contractele de închiriere şi de concesiune: să intre în cercul lui de sarcini, gestionarea 

activelor, reglementarea şi verificarea contractelor, reaşezarea în limite normale a 

chiriilor şi concesionărilor,  explorarea de noi surse de venituri.  

Din concepţia vizată a fost aprobată doar o versiune foarte slabă a acesteia. Trei 

angajaţi şi-au găsit „stăpân”, doi au fost transferaţi şi există doar un singur angajat nou, şi 

asta după o jumătate de an de tărăgăneală. 

Cam atât despre afirmaţia că am angajat atâţia oameni câţi am vrut şi că am primit 

şi o grămadă de birouri noi.  Ca să nu mai vorbim despre faptul că angajaţii noi din 

subordinea mea sunt puşi la microscop, scriu rapoarte săptămânale, trebuie să asculte 

părerile subestimative ale celor „competenţi”, în loc să aibă parte de ajutor şi să se bucure 

de sprijin în această fază de început...   

 Între timp au mai apărut şi alte sarcini. În primărie nu a existat deloc activitate de 

protecţia muncii, acest lucru a ieşit la iveală cu ocazia unui control.  Organizarea acestei 

activităţi, echiparea şi angajarea personalului mi-au revenit mie. Colegei pe care am 

angajat-o, nu i-a venit să creadă că nu am organizat examenul doar de ochii lumii, pentru 

că postul oricum ar fi fost deja destinat cuiva anume.  

În primăvară, cadrele de conducere din instituţie au fost chemate la o instruire 

pentru evitarea situaţiilor de catastrofă. Până la mijlocul lunii mai, am fost singura 

persoană din judeţul Covasna care a participat la acest curs. 

 Făcând un rezumat al celor spuse mai sus, putem constata că în sfera mea de 

responsabilitate intră partea de încasare a banilor împreună cu toate neplăcerile legate de 

acest lucru. 
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Remarca mea este că, taxele şi impozitele au un nivel adecvat, colectarea lor este 

bună, de multe ori personalul este suprasolicitat, epuizat, iar condiţiile de muncă şi 

salariile au un nivel scăzut. 

 Contractele de închiriere şi de concesiune au un nivel al preţurilor foarte scăzut, 

modificarea lor presupune o muncă intensă, personalul disponibil este instruit 

corespunzător şi dornic de acţiune, dar este necesară mărirea numărului personalului. 

 Încă din primele zile de activitate în primărie, mă străduiesc să-i ajut pe toţi 

colaboratorii mei, indiferent dacă sunt sau nu în subordinea mea, în acelaşi timp am 

primit şi eu, de la majoritatea dintre ei, susţinerea necesară.  

 Constat cu regret, că atmosfera din primărie este una neplăcută, mediul este unul 

tensionat, angajaţii nu se simt în siguranţă şi toate acestea au un efect negativ care se 

manifestă la serviciul clienţi, în privinţa capacităţii de muncă şi în raporturile interumane.  

Un primar sociolog ar fi putut să obţină şi opusul acestei stări, situaţii... 

1. Audienţe 

Locuitorii se pot adresa personal, cu problemele şi plângerilor lor, primarului şi 

viceprimarului. Pentru aceasta sunt rezervate orele de audienţe sau aşa cum sunt numite 

în primărie, “ore de ascultare”. Orele mele de audienţă, ca viceprimar, sunt miercuri de la 

ora doisprezece şi au loc în biroul meu. De regulă sunt căutat de 8-10 persoane. Cei mai 

mulţi vin cu probleme sociale, dar mai sunt şi cei cu probleme legate de terenuri, de 

construcţii, de impozite dar şi cu probleme de altă natură. Numărul celor care au 

probleme de locuinţe se ridică la câteva sute. Nu este un lucru uşor, sunt mulţi cei care 

solicită locuinţe, posibilităţile sunt reduse şi nici nu intră în responsabilitatea mea. O 

perioadă le-am explicat celor interesaţi că este în curs de construcţie blocul cu locuinţe 

sociale, că se constituie o comisie de evaluare, din ceea ce am auzit şi eu de la primar.  Să 

nu spunem fiecare altceva. Am dat termen noiembrie (2008), apoi decembrie, ceva mai 

târziu februarie, apoi aprilie şi aşa mai departe. Locuinţele terminate şi astăzi stau libere, 

iar cei cu bani puţini şi fără locuinţă se îndatorează tot mai mult. Primarul, viceprimarul 

au locuinţă, colegii consilieri locuiesc şi ei undeva.  

Astfel se transformă ora de audienţă în oră de ascultare. Ei povestesc, noi 

ascultăm şi promitem de toate. Am reuşit totuşi să soluţionăm probelemele câtorva dintre 

ei. Nu au fost cazuri deosebite, dar îţi lasă un sentiment plăcut. 

 La început, veneau în majoritate romi, din zona Örkő. Aşa s-a născut ideea să 

discutăm problemele lor la centrul comunitar de la Örkő, de două ori pe lună, joi după 
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masă. Astfel, ziua de miercuri, înainte de masă, a devenit una mai liniştită, am reuşit să 

cunosc mai bine colonia de romi, iar familia mea a făcut cunoştinţă cu puricii.  

 

Foarte mulţi sunt reclamanţii care revin cu problemele lor. Ei îşi caută dreptatea fiind 

încrezători în schimbarea persoanelor după alegerile electorale locale. Mulţi sunt 

îndreptăţiţi să o facă, dar sunt şi mulţi cei care au prejudicii pretinse. În multe cazuri este 

nevoie de constatări la faţa locului, alteori de studierea unor documente. Probleme cu 

terenuri nerezolvate, imobile confiscate, autorizaţii neacordate. Taximetrişti, constructori, 

săraci şi frustraţi. Toată lumea aşteaptă rezolvarea cazului său, sau cel puţin o 

promisiune. 

Am reuşit să soluţionăm o zecime din cazuri pe loc şi încă atâtea au şansă de 

soluţionare. Dar şi restul primesc cel puţin o vorbă bună, un sfat sau o îndrumare. 

2.  Problemele romilor  

Astăzi, 6-7 procente din populaţia municipiului Sfântu Gheorghe sunt de 

naţionalitate romă. Marea majoritate dintre ei au limba maternă limba maghiară şi la 

recensământ s-au recunoscut maghiari. Media lor de vârstă este mai mică decât a 

populaţiei maghiare, numărul lor efectiv şi raportul lor la numărul total de locuitori este 

în creştere. Însă, condiţiile lor de viaţă sunt deplorabile. Fără să le acordăm un ajutor, este 

de neconceput integrarea lor, fără acest ajutor poate că noi vom fi cei integraţi.    

M-am oferit voluntar să ajut această comunitate. Şi asta nu cu donaţii, nu cu 

promisiunile dinainte de alegeri, ci prin îndrumarea lor pentru a deveni o comunitate care 

desfăşoară o muncă utilă pentru societate. Dacă ne aşteptăm ca ei să se îndrepte înspre 

stilul nostru de viaţă, atunci noi suntem cei care trebuie să-i ajutăm. 

Sacrificându-le caii, confiscându-le căruţele, străduţele din zona Örkő nu vor fi 

mai circulabile, căruţele nu vor fi înlocuite cu autobuze, asigurându-le condiţii de trai 

civilizate, ei vor renunţa voluntar la această problemă cu care ne confruntăm zilnic, care 

ţine de creşterea cailor. 

Ce am făcut până acum pentru acest caz? 

În primul rând, nu am mărşăluit doar între ei în campania electorală. Prin orele de 

audienţă m-am apropiat de ei, de problemele lor, de puricii lor.  
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Am reorganizat parţial aprovizionarea lor cu lemne de foc. Din exterior, necunoscătorii 

văd doar că ei fură lemne din pădure. Se întâmplă destule astfel de cazuri. Dar 

majoritatea adună lemnele uscate de pe jos, chiar şi iarna de sub zăpadă, apoi plătesc 

pentru ele la punctele de control. Marile furturi nu se fac cu căruţele ţiganilor, trase de 

mârţoage. 

 Anul trecut în august am reluat proiectul legat de problematica romilor (FRDS), la 

a cărui evaluare pozitivă am contribuit şi eu. Mai adaug faptul că m-am angajat  să execut 

gratuit derularea acestuia, ceea ce a însemnat o economie de 4000 de euro pentru 

primărie.  

În vara acestui an am organizat un program de muncă obştească pentru curăţirea 

albiei din amonte de oraş a pârâului Debren. Cei care au lucrat acolo au participat ca 

voluntari, iar celor care au ajutat în derularea activităţii li s-a promis un ajutor ocazional, 

majoritatea dintre ei şi-au efectuat orele de muncă comunitară în schimbul amenzilor 

primite, însă banii promişi, deşi erau puţini, nu i-au primit nici până astăzi. Să-i plătească 

cine i-a pus să lucreze. Frumoasă atitudine.  

3. Urbanism 

De-a lungul anilor am constatat în ce situaţie problematică se află municipiul 

Sfântu Gheorghe din punct de vedere al sistematizării şi al urbanismului, ultimele decenii 

şi-au lăsat amprente puternice în aspectul urbanistic al oraşului, care pot fi considerate 

chiar răni. 

Ultimele decenii ale comunismului au distrus structura de până atunci, însă 

această transformare a rămas neîncheiată, astfel părţile vechi ale oraşului au rămas 

ştirbite, iar cele noi sunt ca nişte plombe, circulaţia este dificilă. 

 În anii nouăzeci a început sistemul de construcţii private, în primul rând s-au 

construit locuinţe pe tot teritoriul oraşului, majoritatea în zonele periferice, apoi în zona 

„Kertváros” şi în zona Kolcza.   

 Lipsa concepţiilor pe termen lung, lucrările pripite, interesele individuale şi 

ambiţiile personale au dus la situaţia în care suntem astăzi. 

 Nu este uşoară calea de ieşire din această situaţie, dar atunci când m-am angajat 

ca să contribui prin funcţia mea de consilier la îmbunătăţirea acestei situaţii, a fost o 

decizie bine întemeiată, fondată şi responsabilă.  Atunci când eram extern am constatat 

deseori faptul că în spatele multor decizii stau interesele personale, că pregătirea 
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profesională este pusă sub semnul întrebării, că răzbunarea personală este şi ea un 

fenomen frecvent. 

 Aceste lucruri negative am intenţionat să le elimin, acum însă din interior. Pentru 

aceasta am primit eu - şi ceilalţi consilieri, sprijinul şi încrederea alegătorilor.  

Ca membru al comisiei de urbanism, ca preşedinte al acestei comisii, de asemenea 

ca viceprimar, m-am străduit să reprezint interesele acelora care m-au ajutat să obţin 

aceste funcţii, ale acelora care au încredere în mine şi care contează pe mine. 

De aceea, încerc să-i sprijin pe toţi cei care vreau să construiască, să 

înfrumuseţeze, să dezvolte, ţinând cont de interesele individuale şi de interesele 

comunităţii. 

Am susţinut şi susţin eliberarea autorizaţiilor cât mai simplu şi cât mai repede 

posibil, ajutându-i astfel pe solicitanţi. În acelaşi timp sunt adeptul modului de tratare 

egal, adică dacă suntem mai indulgenţi cu unii, atunci să nu fim exagerat de exigenţi cu 

alţii. Aici menţionez că: acoperirea ilegalităţilor este un delict mai grav decât tolerarea 

lor.  

Pot doar să regret, că nu intră în atribuţiile mele departamentul de urbanism, 

investiţiile în construcţii şi aceasta probabil din motive de natură politică, dinainte bine 

gândite. Dar să nici nu fiu consultat în această temă, să fiu exclus din toate deciziile din 

acest domeniu?  

Dar este şi mai jignitor faptul că în birourile din Serviciul Economic, Studii şi 

Programe, aflat în subordinea mea, deciziile privind modernizarea clădirilor din 

patrimoniul oraşului, schimbările funcţiunilor lor şi activităţile conexe legate de acestea 

se iau prin ocolirea persoanei mele. 

Nu sunt fapte de colaborare nici acelea care privesc punctele  din buget susţinute 

de mine sau de fracţiunea partidului civic, care au fost plivite sau deturnate. 

 În felul acesta nu s-a făcut din centrala termică internat, nu au ajuns la timp bani 

pentru plata celor care au curăţat albia pârâului Debren, aşa au rămas în stare deplorabilă 

multe din clădirile noastre. 

Dar am rămas cu şantierul de la hotelul Bodoc, cu clădirea poştei adormită sub un 

voal, cu vârfurile bordurilor desfăcute, cu amânarea pe viitor a propunerilor pentru 

modernizarea unor străzi deja planificate, cu aleile roşii care au devenit din nou gri, cu o 

mulţime de promisiuni învelite în câteva realizări costisitoare. 
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După toate aceste, putem spune că este o minune că am reuşit să amenajăm puţin 

clădirile din cimitirul comun, să păstrăm structura câtorva dintre clădirile noastre. 

Aceasta nu înseamnă cooperare.  Această este o evicţiune cu orice preţ, cu o 

planificare şi cu o execuţie precisă. O imagine nocivă, care situează interese individuale 

şi de grup deasupra intereselor cumunităţii. 

Eu am luat în serios toate lucrurile la care m-am angajat. Persist în ideile mele, 

atât ca viceprimar, cât şi ca simplu consilier, sau ca simplu cetăţean al oraşului, aşa cum 

am făcut-o ani de zile. 

 
4. Economie 

Mi-am ocupat actualul loc de muncă, venind cu o experienţă de 18 ani ca manager 

de firmă şi cu cunoştinţe economice semnificative. Bilanţurile anuale ale firmelor 

conduse de mine timp de 18 ani ieşeau mereu cu profit, în împrejurări în care indicatorii 

economici din Sfântu Gheorghe semnalau o scădere continuă.  

Şi interesele economice ale oraşului erau şubrede. Nivel scăzut al salariilor, 

contracte cu profituri mici, clădiri abia întreţinute, lâncezeală. 

 Organizarea Serviciului Economic din primărie se află într-un stadiu rudimentar. 

Poate că nu reprezenta un ţel serios crearea unui cadru suport pentru realizări economice 

serioase. Primul meu ţel când am intrat în primărie, a fost cunoaşterea condiţiilor 

existente, apoi transformarea lor pe parcurs în proiecte realizabile. Nu este uşor în astfel 

de împrejurări, atunci când cei vechi ţin la obiceiurile lor, iar cei noi le ştiu pe toate mai 

bine decât alţii.  

În scurt timp mi-am şi prezentat concepţiile, dar reorganizarea necesară se lăsa tot 

mai aşteptată, până când, cam după o jumătate de an, ea a fost acceptată sub o formă 

ciuntită, însă până astăzi continuă să fie un subiect de dezbatere pentru cunoscători. 

În esenţă, concepţia urmăreşte ca interesele economice ale oraşului să contribuie 

cu venituri cât mai mari la buget. Prin urmare, Serviciul Economic trebuie să preia 

responsabilitatea patrimoniul oraşului folosit pentru acest scop, să-l valorifice 

corepunzător, să se facă contracte de închiriere şi de concesiune pe termen lung.  

Să urmărească activitatea firmelor de servicii publice pentru oraş, solicitându-le 

eficienţă economică şi în acelaşi timp, să stabilească o relaţie corespunzătoare între 

primărie şi principalii actori din viaţa economică. 

Un obiectiv deosebit de important este explorarea şi activarea unor noi surse de 

venit. 
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Pentru realizarea obiectivelor enumerate, un ajutor semnificativ l-a reprezentat 

proiectul de hotărâre din primăvară, privind aproparea unei linii de credit, din care ar fi 

rezultat o sumă de bani semnificativă, la dispoziţia primăriei, pentru investiţii, pentru 

achiziţionări imobiliare. Imobilele cumpărate la preţul de piaţă actual, ar fi reprezentat în 

viitorul apropiat deja, resurse financiare semnificative, constituind baza materială pentru 

veniturile proprii ale oraşului. Din păcate, modificarea condiţiilor de creditare nu conduce 

în această direcţie, probabil nici viziunile pe termen lung. Nici în privinţa acestui subiect 

nu vedem lucrurile la fel. 

5. Şedinţele de consiliu 

Responsabilitatea şi obligaţia unui consilier orăşenesc este să participe la şedinţele 

de consiliu, să vină pregătit, să-şi exprime părerea, să participe la luarea deciziilor. 

Bineînţeles, membrii consiliul s-au angajat în primul rând, să participe la şedinţele 

de consiliu ordinare lunare. Şi asta în aşa fel încât să primească materialele şedinţelor în 

intervalul prevăzut de lege, ca să le discute detaliat în comisiile de specialitate, ca să-şi  

formuleze punctele de vedere în şedinţele fracţiunii lor de partid, iar la şedinţele de 

consiliu să dezbată proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi.  

De la începutul activităţii mele, am participat la toate şedinţele de consiliu 

ordinare care s-au ţinut. De aceea menţionez, cele care s-au ţinut, pentru că au fost mai 

multe şedinţe, care au fost amânate din cauza absentării Primarului. 

Despre aceste şedinţe amânate a tăcut toată lumea, spre deosebire de şedinţele 

extraordinare care s-au ţinut în perioada concediilor, de la care au lipsit mai mulţi 

consilieri de la PCM. 

Am lipsit de la patru şedinţe extraordinare, una s-a ţinut în perioada Paştelui, şi 

alte trei în perioada concediului meu de odihnă, de două săptămâni. Cu fiecare ocazie am 

intrat pregătit la şedinţele de consiliu, cunoscând materialele supuse dezbaterii. 

Comentariile mele nu erau făcute din dorinţa de a mă da în spectacol, mi-am exprimat 

părerea mai mult prin precizări legate de proiectele de hotărâre dezbătute. 

Numărul proiectelor de hotărâre iniţiate de mine este destul de redus, însă 

numărul celor propuse şi prezentate de mine este mult mai mare, bineînţeles în 

materialele prezentate nu figurează numele meu, conform interpretării tratării echidistante 

abordat aici, în timp ce materialele pregătite în subordinea colegei mele viceprimar sunt 

toate prezentate ca fiind propuse de ea, iar cei din subordinea mea primesc de foarte 
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multe ori sarcini, eu fiind ocolit, practic eu nu am nimic de a face cu aceste proiecte de 

hotărâre, cel puţin pe hârtie. 

Spre norocul meu, nu râvnesc la lauri statistici. 

7.  Reprezentant al oraşului 

Din momentul alegerii mele, am participat la câteva delegaţii în oraşele înfrăţite. 

La început am călătorit în oraşele din afara graniţelor, cum sunt Királyhelmec, din 

regiunea de sus (Slovacia) şi Magyarkanizsa, în regiunea de sud (Serbia), reprezentând 

municipiul Sfântu Gheorghe. Aceste comunităţi sunt foarte mândre de relaţiile bune pe 

care le au cu noi şi care se desfăşoară pe destul de multe planuri. 

În anul 2009, am reprezentat oraşul nostru la Kecskemét, le-am solicitat celor de 

acolo ajutorul pentru realizarea unor concepţii economice, adâncirea acestor relaţii 

depinde doar de noi. Avem de la cine şi avem ce învăţa. 

Ca şi conducător de delegaţie, am avut grijă ca reprezentarea noastră să nu fie 

unilaterală, în acest sens am fost însoţit de consilieri aparţinând diferitelor organizaţii, 

respectiv de reprezentanţi ai primăriei. 

În 19 septembrie 2009, a avut loc oficierea relaţiilor de înfrăţire dintre localitatea 

Kisbucsa de lângă Zalaegerszeg şi localitatea Coşeni, care aparţine de municipiul Sfântu 

Gheorghe. Şi această delegaţie a fost condusă de mine, cei din Zala au trăit acest 

eveniment ca pe o sărbătoare la care a participat şi o delegaţie culturală reprezentativă 

pentru noi. 

Sunt convins că semnificaţia acestor relaţii este mai mare decât cea a vizitelor 

bilaterale, ele contribuie pe lângă cunoaşterea reciprocă şi la întărirea sentimentului de 

apartenenţă comună.  

Nu doar ca delegat al primăriei am reprezentat oraşul nostru în perioada care a 

trecut. Am participat în fiecare lună la reuniunile primarilor şi viceprimarilor aleşi sub 

culorile Partidului Civic Maghiar, evenimente care au asigurat o bună pregătire şi  

schimburi de experienţă interesante. De asemenea, în iunie am participat ca invitat la 

Congresul FIDESZ, am fost singurul din Sfântu Gheorghe, contrar celor afirmate de 

Preşedintele Consiliului Judeţean la un eveniment organizat în aceeaşi perioadă în Sfântu 

Gheorghe. 

8. Autonomia 

Prin înfiinţarea Consiliului Naţional Secuiesc, a Uniunii Civice Maghiare, apoi al 

Partidului Civic Maghiar, a revenit tema diverselor tipuri de autonomie.  În locul 
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promisiunilor mai vechi, a jurămintelor, a sloganurilor din campanie, au apărut dezbateri 

puternice, referendumuri, şedinţe ordinare.    

M-a bucurat şi faptul că fiind constrâns, UDMR-ul a avut tonalităţi mai dure în 

privinţa problemei autonomiei şi asta nu doar în perioada de campanie. Pentru noi, o 

satisfacţie deosebită este faptul că, domnul primar Antal Árpád s-a remarcat printre lideri, 

subliniindu-şi angajamentul faţă de formele de autonomie.  

Autonomia asimetrică, pe care a promovat-o în mai multe rânduri este unul din 

elementele majore ale programului Partidului Civic Maghiar, deci putem să o interpretăm 

ca pe un semnal al dorinţei sale de apropiere, de cooperare. 

Personal, această temă mă preocupă încă din copilărie, ea reprezintă siguranţa 

menţinerii identităţii noastre naţionale. Cu toate acestea, nu am devenit un personaj activ 

mai devreme, ca şi alţii, dar m-am alăturat la timp celor care au conceput această idee şi 

acum ajut în procesul de realizare. 

Ca şi consilier la primărie, am fost unul din iniţiatorii proiectului de hotărâre 

referitor la referendumul pentru autonomie, pe care partidul nostru l-a înaintat în două 

rânduri. 

Din păcate atitudinea colegilor noştri de la UDMR, a devenit dependentă de 

„vântul politic”, astfel şi eforturile noastre au fost zadarnice. Cazul pe care îl consideram 

un  caz comun s-a transformat în dezbinare. 

Am participat la Adunările Consiliilor Locale din Ţinutul Secuiesc, în ambele 

ocazii am ţinut cont  de importanţa acestei cauze .  

Însă, cu regret am luat la cunoştinţă, că în timp ce la întâlnirea organizată la 

Miercurea Ciuc de UDMR-CNMT, au participat majoritatea liderilor Partidului Civic 

Maghiar, replica de la Odorheiu Secuiesc s-a amânat, deteriorând astfel semnificaţia 

muncii efectuate pentru această mişcare. 

Cireaşa de pe tort este faptul că în emisiunea TV care a comentat evenimentele, 

mişcarea de autonomie s-a deteriorat într-atât încât, secuii care cereau autonomie au fost 

prezentaţi de liderul nostru demn de urmat, ca fiind colonizaţi pe vremea Mariei Tereza. 

9. Contribuţii , implementări 
 

� În Direcţia de Finanţe Publice:  -  amenajarea birourilor noi, demararea activităţii  

                                                            acestora 

-  îmbunătăţirea condiţiilor de lucru ( şi prin   

   contribuţie proprie) 
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� Serviciul Economic: - reorganizare parţială, nu a existat interes pentru 

reaorganizarea totală, s-au scos şi posturile neocupate din efectivul de personal 

proiectat, în timp ce la celelalte birouri nu s-a procedat la fel. 

        -   completarea mobilierului (contribuţie proprie)  

� Renovarea parţială a clădirilor din cimitirul comun, începerea amenajării 

cimitirului. 

� Renovarea unor clădiri (este adevărat, parţial prin intervenţie sub competenţa 

mea) 

� Lucrări de întreţinere la unele clădiri  (şi cu contribuţie proprie)  

� Ore de audienţe – şi la Casa Comunitară de la  Örkő  

� Contribuţie la autoorganizarea comunităţii rome, prin cunoaşterea problemelor 

lor. 

� Angajarea la muncă a comunităţii rome – curăţirea albiei pârâului Debren, 

curăţenie în zona Şugaş Băi, curăţirea păşunilor. 

Ar fi putut exista şi o continuare, ar putea chiar să mai fie, dar sunt împiedicate de 

punerile de-a curmezişul – ajutorul ce trebuia plătit pentru cei care au efectuat aceste 

activităţi s-a tărăgănat luni de zile, iar pentru cei care au lucrat pentru a li se şterge 

datoriile, până azi ele nu au fost şterse – piedici intenţionate – e bună situaţia veche. 

� Susţinerea proiectelor pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, corelarea, derularea 

celor în curs. 

� Modernizarea coloniei de romi din zona Örkő - pregătirea necesară.   

� Avansarea în cazurile de retrocedări de imobile. 

� Ajutarea cu sfaturi şi idei a celor care se confruntă cu probleme locative. 

� Din centrală termică internat – mai târziu primarul jignit a cerut retragerea 

proiectului 

� Schimbarea funcţiunii centralelor termice – una predată ca internat studenţesc, în 

cazul celorlalte dificultăţi de transcriere, există piedici formale. 

� Valorificarea mai bună a patrimoniului oraşului – prin închirierea de terenuri şi 

construcţii. 

� Studierea contractelor de concesiune încheiate, reevaluarea lor în interesul 

oraşului.  
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� Contribuţie la crearea de venituri, căutarea de noi surse de venituri, fără să pot 

participa la cheltuirea responsabilă a acestora. 

� Realizarea promisiunilor bune din campania primarului,  adaptate la posibilităţile 

noastre existente  

� Atitudine corectă în iniţiativele care asigură dezvoltare, împiedicarea acţiunilor 

contrare interesului general. 

Am sprijinit toate iniţiativele pentru o investiţie bună. 

� Iniţierea unor proiecte de hotărâre în interesul exploatării mai bune a potenţialului 

economic, respectiv pentru îmbunătăţirea imaginii oraşului nostru. 

� Susţinerea formelor de autonomie şi ca iniţiator. 

� Reprezentarea demnă a oraşului în ţară şi peste hotare 

� Organizarea protecţiei muncii şi  a asigurărilor de sănătate 

� Tratarea operativă a problemelor din instituţie, sprijinirea personalului pe baza 

meritelor lor şi după posibilităţi. 

� O muncă zilnică onestă 

10. Rezultate, concluzii 
 

Deşi la prima vedere, atât pentru mine cât şi pentru cei din exterior, perioada care a 

trecut pare a fi una sărăcăcioasă, ceea ce am trăit ca viceprimar aş concluziona-o ca pe o 

etapă a vieţii mele plină de învăţăminte, de experienţe serioase şi de rezultate. 

Rezultatele nu se măsoară doar prin sclipiri de suprafaţă, prin exhibiţionism, prin 

poeţi plătiţi pentru odele lor, în bani şi în putere. 

 

Este un rezultat şi dacă proiectăm o clădire, dar încă nu se realizează, este un  rezultat 

şi dacă acoperim gunoiul, chiar şi atunci dacă el este înlocuit de altul. De aceea toate 

acestea reprezintă un rezultat, pentru că s-a născut deja gândul, decizia există, am creat 

şansa pentru realizarea sa. 

Eu consider ca rezultat, faptul că am putut să mă comport omeneşte cu colegii, fără 

sperieturi, fără şantajări, fără spionare şi turnători, fără să-i împiedic în munca lor, ba 

chiar ajutându-i.  

  Am încercat să micşorez problemele oamenilor mici, spunându-le cuvinte bune, cu 

un sfat, cu o îndrumare, sau cu bani mărunţi. 

Pârâul Debren este mai curat, mai sunt micile grădini de pe malul Oltului, dispar 

câteva depozite de gunoi, va mai fi internat din centrala termică. 
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Eu nu-mi amintesc ca viaţa mea să fi descurs cândva lin, fără griji. Viaţa este o luptă 

cu foamea, cu vremea, cu boala, o luptă unii cu alţii. Poate că atunci când eşti sătul, 

îmbrăcat, sănătos şi ai pace, viaţa este mult mai frumoasă. Întotdeauna au fost şi sunt încă 

şi azi, oameni care se simt bine doar în hainele lor frumoase, dacă îi văd pe alţii îmbrăcaţi 

în zdrenţe, dacă îşi întăresc sclipirea puterii prin imposibilizarea altora şi pentru toate 

acestea sunt dispuşi să plătească orice preţ. Şi dacă nu primesc suficient, atunci distrug, 

nimicesc, ca şi Nero care a aprins Roma, pentru că nu a fost sărbătorit cum trebuie. 

Astăzi centrul este pavat cu pietre preţioase, asfaltul este neted, dar sub el mizeria 

din oraş se scurge prin ţevi crăpate. Noul Nero, micul Nero nemulţumit, bântuie şi 

aprinde. 

Dar focul se stinge, numele lui Nero se reţine, Roma este reconstruită.  

Nu Nero, DOAR ROMA E VEŞNICĂ... 


