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PROCES VERBAL 
 
 Încheiat astăzi 10 februarie 2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care din cei 21 de membri sunt prezenti 19, lipsesc consilierii: 
Bereczki Kinga şi Kató Béla. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a facut în conformitate 
cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 406/05.02.2010. 
 La şedinţă participă conform legii: Antal Árpád-András – primarul municipiului şi 
Kulcsár Tünde – secretar. Din partea mass media sunt prezenti: Váry O.Péter de la ziarul 
„Háromszék” şi Kovács Zsolt de la „Sláger Rádió”. La şedinţă sunt prezenţi: D-na Konya Éva şi 
d-nul Cserey Zoltán de la Muzeul Naţional Secuiesc. 
 Domnul preşedinte de şedinţă TAKÓ IMRE (lb.m.) „Stimate doamne consilier şi stimaţi 
domni consilieri, vă rog să apăsaţi butonul de prezenţă. Salut cu multă căldură colegii consilieri 
prezenţi, pe domnul primar, pe doamna secretar şi pe toţi invitaţii la această şedinţă, salut 
reprezentanţii presei, pe toţi cei prezenţi. Astfel declar şedinţa de azi, care este o şedinţă 
extraordinară şi permiteţi-mi să trec în paranteză şi faptul că este o şedinţă festivă, deschisă. 
Avem un singur punct pe ordinea de zi şi „Diverse”. Vin cu rugămintea ca cei care au ceva de zis 
să se înscrie la punctul „Diverse”. Nu este nimeni, mulţumesc frumos. Înainte de a trece la 
singurul punct de pe ordinea de zi, care este foarte solemn, şi care cred că ne înalţă, atât în vorbe 
cât şi în fapte, vă rog frumos să-mi îngaduiţi să citesc un scurt citat, două rânduri doar. O salut cu 
respect pe Dna Konya Évike, văduva lui Konya Ádám, şi-mi cer scuze că am omis-o la început. 
Nu am observat-o.  
 Ordinea de zi a fost acceptată de comisia numărul 5, astfel că vin cu rugămintea să 
votăm ordinea de zi. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 

  Domnul preşedinte de şedinţă TAKÓ IMRE (lb.m.) „Cu respectul cuvenit acestor 
momente solemne, dau citire acelui scurt citat de care vă vorbeam puţin mai devreme: 
„Cuvintele câteodată te mângâie, altă dată te supără dacă sunt rele, dar faptele bune te ridică 
până la cerul cu stele.” Mulţumesc frumos. Să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi şi îl rog pe 
d-nul consilier Ferencz Csaba să-l prezinte.” 
 Domnul consilier FERENCZ CSABA (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Salut şi eu, la rândul 
meu, cu respect pe toată lumea, în primul rând pe invitaţii noştri, cu permisiunea consiliului, pe 
dna Konya Éva, văduva lui Konya Ádám, şi pe domnul Cserey Zoltán care mulţi ani a fost 
colegul de serviciu dar şi prietenul lui dl Ádi. M-am gândit, pentru argumentare, să dau citire 
celei oficiale pe care am scris-o în luna noiembrie în legătură cu iniţiativa acestei hotărâri. 
Doresc să fac acest lucru deoarece consider că domnul Konya Ádám, nu a fost doar colegul 
nostru ci şi un cetăţean model al acestui oraş şi va fi veşnic cetăţean de onoare. S-ar putea spune 
foarte multe lucruri, dar nici lui nu i-a plăcut vorba multă. Îmbrăcând caracterul lui şi modul lui 
de gândire, să ne reamintim de el şi să ne bucurăm că a venit acest moment. 
 „Numele instituţiilor din Sfântu Gheorghe”, acesta e numele argumentării„ şi trebuie să 
oglindească, atât ca formă cât şi în conţinut, caracteristicile, trăsăturile, varietatea şi diversitatea 
comunităţii. Trebuie să facem referire şi să punem accentul, în primul rând, la/pe instituţiile de 
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cultură. Este foarte important ca numele instituţiilor să nu reflecte numai funcţiile acestora, ci să 
oglindească natura, rădăcinile comunităţii, legătura cu aceasta şi în acelaşi timp să reflecte şi 
trecutul şi valorile specifice ale comunităţii. Pentru acest lucru, cea mai potrivita hotărâre şi 
decizie este aceea de a le numi după numele unor personalităţi mai vechi sau contemporane. 
Casa de Cultură Municipală, în acest sens, se află deocamdată în categoria instituţiilor fără nume. 
Având în vedere faptul că pentru viaţa culturală a oraşului nostru, domnul Konya Ádám trecut în 
nefiinţă de un an, a fost, decenii la rând, o figură remarcabilă şi un adevărat conducător, prin 
apariţiile în viaţa publică şi în presă a devenit un adevărat model. Sugestia mea este următoarea 
Casa de Cultură Municipală să poarte numele colegului nostru trecut în nefiinţă, deci numele 
instituţiei să fie „ Casa de Cultură Konya Ádám”. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TAKÓ IMRE (lb.m.) „Mulţumim pentru prezentarea 
făcută. Urmează comentariile. Îi dau cuvântul dmnului Primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.) „Mulţumesc frumos. Aş dori să salut 
iniţiativa domnului consilier Ferencz Csaba. Cred că toată lumea este de acord cu această 
iniţiativă şi mai trebuie să adaug faptul că azi, 10 februarie, când dl Ádi ar fi implinit vârsta de 
75 de ani, ne lipseşte la toţi, mie cel puţin da, în ciuda faptului că de multe ori şi în mai multe 
privinţe am avut divergenţe de opinii. Este greu fără el, să găsim nume corespunzătoare la străzi, 
este mult mai greu să discutăm despre planurile urbanistice corespunzătoare. Într-un cuvânt, a 
fost un om extraordinar, o minte strălucită, o personalitate atât de autonomă, încât ar putea fi 
model pentru noi toţi. Şi cred că este cel mai mic lucru pe care putem să-l facem pentru el, şi 
anume gestul pe care-l facem azi, aici. Mai cred că ar fi mândru de munca noastră şi-mi pare rău 
că nu poate urmări cu ochi critici lucrările de construcţii din oraşul nostru. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă TAKÓ IMRE (lb.m.) „Mulţumim foarte frumos. Mai sunt 
şi alte comentarii? Dau cuvântul domnului consilier Kovács István.” 
 Domnul consilier KOVÁCS ISTVÁN (lb.m.) „Şi eu la rândul meu, mă gândesc cu 
respect şi gratitudine la dl Ádi  în aceste momente când îl pomenim, şi nu am cum să nu mă 
gândesc la faptul că prezentul pe care îl trăim îl avem mulţumită predecesorilor noştri care, ca şi 
partea nevăzută a icebergului, pe neobservate ne călăuzesc prezentul. De multe ori rătăceam cu 
gândul şi trebuie să recunosc că o făceam cu spaimă, la cum va fi când dl Ádi nu va mai fi 
printre noi, mă gândeam la faptul că orice întrebare aveai puteai să i te adresezi, puteai sa-i ceri 
sfatul, îmi aminteam de băţul lui cu care arăta spre lucrurile care nu-i erau pe plac şi-mi 
aminteam de el în momentele în care se entuziasma. Suntem obligaţi să-i respectăm realizările 
de-o viaţă, ne obligă la respect, nu acea cultură generală, unică în Ardeal, demnă de o 
enciclopedie, ci mai presus de orice, acea neînduplecare cu care în orice situaţii şi împrejurări 
rămânea fidel valorilor, lui  însuşi, neamului său şi valorilor lui. Bunul Dumnezeu să-l 
odihnească şi să-i păstreze vie în memoria noastră nu numai amintirea ci şi prezenţa lui 
sufletească.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TAKÓ IMRE (lb.m.) „Mulţumim frumos. Mai are cineva, 
ceva de adăugat? Dacă nu, am o propunere şi anume rog membrii consiliului să ne ridicăm şi să 
votăm astfel. Consider că toată lumea este de acord. Vă rog să votaţi.”   
 PUNCTUL I. de pe Ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire 
pentru Casa de Cultură Municipală Sfântu Gheorghe 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate.HOTĂRÂREA NR. 16/ 2010. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.) „Cred că de-acum înainte nu vom 
vorbi de o Casă de Cultură fără nume şi adresez rugămintea ca toţi cei prezenţi să ne deplasăm la 
faţa locului, unde azi dimineaţă am montat plăcuţa comemorativă cu numele „Konya Ádám”, să 
o dezvelim împreună şi să aducem un omagiu în memoria lui. Toată lumea este aşteptată cu 
drag.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TAKÓ IMRE (lb.m.) „Mulţumim frumos pentru invitaţie, o 
vom onora. Cineva mai are ceva de adăugat? Dacă nu, vă mulţumesc foarte frumos pentru 
prezenţă şi cu aceasta declar acestă şedinţă extraordinară şi festivă, inchisă.”  
  
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la dosarul 
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şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost adoptat în 
cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie2010. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR 
Takó Imre                                                                          Kulcsár Tünde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


