
 

 

 
 
 
 
 
64.588/2013 

PROCES – VERBAL  
 
 Încheiat azi, 19 decembrie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind consilierii Bálint Iosif, Nemes Előd. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut 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. 1.583/13.12.2013. 
 La şedinţă participă, conform legii: dl. Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Sztakics Éva–Judit şi dl. Tischler Ferenc, viceprimarii municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Salut elevii Şcolii 
generale „Ady Endre” şi rog colegii şi pe toţi cei prezenţi, să-i ascultăm pe aceşti elevi, cu tot 
ceea ce au pregătit. Mulţumesc frumos.... (lb.r.): Mulţumim frumos. Sărbători fericite! (lb.m.): 
Sărbători fericite şi îi invităm pe copii, afară, colegele noastre îi aşteaptă cu mici surprize. Rog 
toţi colegii să-şi pornească microfoanele. Mulţumesc frumos. Trecem la şedinţa de azi. Întreb 
dacă are cineva observaţii sau propuneri de modificare cu privire la Ordinea de zi a şedinţei de 
azi? Doamna viceprimar Sztakics Éva.”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori 
să revoc punctul 4 de pe Ordinea de zi, şi aş dori să propun un punct D1 şi un punct D2. 
Proiectul D1 se referă la „Bursele Sfântu Gheorghe”, şi v-aş ruga să fie primul punct discutat 
azi. Punctul D2 se referă la înfiinţarea unei comisii pentru elaborarea cerinţelor pentru 
concursul de management al Teatrului „Tamási Áron”. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Alte observaţii? Mai sunt şi alte propuneri? Domnul primar Antal Árpád.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
propun punctele D3, D4 şi D5, pe Ordinea de zi. D3 se referă la rectificarea bugetului Teatrului 
„Andrei Mureşanu”. D4 se referă la rectificarea veniturilor şi cheltuielilor activităţilor 
extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013, iar 
punctul D5 se referă la rectificarea bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám”. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul Guruianu Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „La Diverse, vă rog.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.r.): „Da, bine. Încă nu am 
ajuns acolo. Şi eu retrag punctul 9 de pe Ordinea de zi. (lb.m.): Revoc punctul 9 de pe Ordinea 
de zi. Doreşte cineva să se înscrie la Diverse? Domnul Guruianu, domnul primar Antal Árpád. 
Bine, altcineva nu s-a mai înscris. Mulţumesc. (lb.r.): Mă scuzaţi, doamna Pârvan Rodica. 
(lb.m.): Întreb, cine este de acord cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi, şi discutarea 
acestuia, ca prim punct? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 de voturi, pentru în unanimitate. 



 

 

 „Mulţumesc frumos. Cine este de acord cu adăugarea, pe Ordinea de zi a punctului 
D2? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 de voturi, pentru în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Ca punctul D3 să fie adăugat pe Ordinea de zi, cine este de acord? 
Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 19 de voturi, pentru în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Şi acest vot a fost unanim. Cu punctul D4 cine este de acord? Vă rog să 
votaţi.” 
 Se votează cu 19 de voturi, pentru în unanimitate. 
 „Includerea punctului D5 pe Ordinea de zi. Cine este de acord? Vă rog să votăm despre 
acesta.” 
 Se votează cu 19 de voturi, pentru în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Cu toate aceste modificări, vă rog să votăm Ordinea de zi a 
şedinţei de azi.” 
 Se votează cu 19 de voturi, pentru în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Punctul D1 va fi prezentat de doamna viceprimar Sztakics Éva-
Judit.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea burselor de 
excelenţă pe anul 2013 în cadrul programului „Bursele Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În acest 
an, foarte mulţi elevi, în total 21 de elevi şi-au depus dosarele pentru „Bursele Sfântu 
Gheorghe”, iar dintre aceştia, în mod excepţional am ales 6. Ei sunt acum, aici şi am dori să-i 
felicităm şi să-i premiem. Prima premiată este Roşu Kriszta, cea care, în clasa a XI-a, a câştigat 
locul I la Concursul internaţional de limbă, literatură şi cultură maghiară - „Apáczai Csere 
János”. În clasa a X-a s-a clasat pe locul al II-lea la acelaşi concurs. În clasa a IX-a a obţinut 
premiu special la Concursul Naţional de Limbă Engleză. Din anul 2012, este redactorul-şef al 
revistei „Kavalkád” a Colegiului „Székely Mikó”, şi cred că am mai putea enumera minunatele 
rezultate ale ei. Kriszta a obţinut cel mai mare punctaj. Felicitări, Kriszta, domnul primar îţi va 
înmâna diploma, şi îţi oferim premiu. (lb.ro.): Al doilea premiat este Trofin Cosmin, sportiv 
legitimat la CSS şi CSM Sfântu Gheorghe. A participat, în 2013, la Campionatul Mondial de 
Juniori 2, la Donetsk – Ucraina. A obţinut locul II la proba 1500m, şi la proba 800m la 
Campionatul Balcanic organizat în acest an în Turcia, respectiv în 2012 în Serbia, Concursuri 
Internaţionale. A obţinut locul I la Campionatul Naţional de Juniori 2 la Bucureşti, în 2011, 
2012 şi 2013. A obţinut premiul de „Cel mai bun sportiv” a secţiei de atletism, în 2012 şi 2013. 
Felicitări pentru elevul Trofin, elev al Colegiului „Mihai Viteazul”. (lb.m.): Földi Zsuzsánna, 
eleva Colegiului „Székely Mikó”, în anul şcolar 2010- 2011 a obţinut locul I la  Concursul 
internaţional de limbă, literatură şi cultură maghiară - „Apáczai Csere János”. În anul şcolar 
2009 – 2010 a obţinut locul al II-lea la Concursul Naţional de literarură „Mikes Kelemen”, iar 
în anul şcolar 2007 – 2008, locul al III-lea. A obţinut rezultate bune şi la Concursuri de 
matematică, în anii 2008 – 2009 – 2010 – 2011 şi 2012 clasându-se pe locul al III-lea la faza 
judeţeană. Felicitări, Zsuzsánna! Domnul primar îţi va înmâna diploma. Gál Béni este tot al 
Colegiului „Székely Mikó”, la data de 21 decembrie 2011 acesta fiind premiat de Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru rezultatele excepţionale la învăţătură, în cadrul 
Programului „Sfântu Gheorghe – oraş de 550 de ani”. La concursul naţional interdisciplinar 
„Bolyai”, la categoria programatori, a obţinut menţiune în anul şcolar 2012 – 2013. La 
concursul naţional de fizică „Vermes Mikós”, etapa transilvăneană, a obţinut premiul III. Tot 
premiul al III-lea l-a obţinut la concursul transilvănean de matematică şi menţiune la concursul 
internaţional de matematică, în anul şcolar 2010 – 2011. La etapa judeţeană a concursului de 
fizică a obţinut locul I, în anul 2012 – 2013, şi a fost admis la Facultatea de Fizică a 



 

 

Universităţii „Babeş – Bolyai”. Felicitări! Harşa Mihai – Juliu, tot elev al Colegiului „Székely 
Mikó”. În clasa a XI-a a obţinut locul I la faza judeţeană la Olimpiada de Biologie, iar la 
Limba şi Literatura Română, faza judeţeană, s-a clasat pe locul II, în clasa a X. Pentru 
rezultatele foarte bune la învăţătură, ún clasa a XI-a, a primit Premiul I din partea Colegiului 
„Székely Mikó”, iar ún clasa a X-a, premiul al III-lea. Începând cu anul 2008, lucrează ca şi 
voluntar la Serviciul de Ajutor Maltez din Sfântu Gheorghe. Felicitări! Kovács Gellért Pál, de 
asemenea elev  al Colegiului „Székely Mikó”, a fost la Concursul Internaţional CenSats in 
Europe, organizat în Norvegia, în 2012, unde a participat prin construirea unui minisatelit. În 
clasa a IX-a a obţinut locul I la Concursul Naţional „Kőrösi Csoma Sándor”. În clasa a XI-a a 
participat la Olimpiada de Robotică, faza naţională. În clasele X şi XI a ocupat locul III la 
Olimpiada de Engleză, faza judeţeană. Tot în clasa a X-a, a aobinut locul III la Concursul de 
matematică „Gordius”, etapa a III-a. Felicitări! Mai avem un elev aici, care...Este vorba despre 
Fehér Ágnes, ea fiind premiată cu premiul „Barabás Samu” oferit de către Consiliul Local 
Ferencváros – Budapesta. În timpul anilor petrecuţi la şcoala generală, Fehér Ágnes a obţinut 
rezultate foarte bune la limba şi literatura maghiară. În anul şcolar 2012  - 2013, a obţinut 
rezultate extraordinare la Concursul Naţional „Mikes Kelemen”. Profesor pregătitor a fost 
doamna Tokos Ibolya, şi pe această cale, dorim să le felicităm pe amândouă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.):  „Mulţumesc frumos.  
Vă rog să votăm despre punctul D1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
285/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Înainte de a 
trece la discuţii urâte despre bani, aş dori să salut pe toată lumea care este prezentă la şedinţa 
de azi, pe toţi cei din sală, pe musafiri, şi îmi cer scuze că nu am putut oferi locuri tuturor. Şi aş 
dori şi eu, la rândul meu, să mai felicit încă o dată elevii pentru rezultatele obţinute la 
învăţătură, suntem mândri de voi, şi vă rugăm să fiţi, în continuare, ambasadorii oraşului 
nostru, oriunde aţi merge, căci cel mai important este să nu uitaţi şcoala şi oraşul de unde aţi 
pornit, să nu uitaţi profesorii care v-au sprijinit, părinţii care au fost alături de voi, şi sunt ferm 
convins că vom mai auzi de voi, şi în viitor. Felicitări, încă o dată, şi dacă nu vreţi să mai 
rămâneţi, puteţi părăsi sala, fără nicio problemă. Mulţumesc frumos. Punctul 1 de pe Ordinea 
de zi se referă la aprobarea execuţiei bugetului municipiului Sfântu Gheorghe la data de 
30.11.2013. Încasările municipalităţii, până la data de 30.11.2013 au fost de 108.452.839 lei, 
aceasta reprezentând 88,46% din încasările planificate. Cheltuielile au fost de 101.737.312 lei 
– reprezentând 82,32% din cele planificate. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Comisiile 1 şi 5 au 
acordat aviz favorabil. Are cineva observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
286/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În acest an, 
acum este aproape sigur că este ultima rectificare bugetară. Aici vor fi mai multe regrupări şi o 
diminuare de 980.000 de lei. Este prima ocazie cu care diminuăm bugetul, motivul fiind faptul 
că suma necesară reabilitării blocului de locuinţe din strada Dealului, nu a intrat în casieria 
oraşului, de la minister, deoarece lucrarea nu a fost executată. Anul viitor vom avea la 



 

 

dispoziţie această sumă şi vom putea realiza această lucrare. Aş mai dori să menţionez două 
sume, mai exact două procente. Când am adoptat bugetul, la începutul anului, am planificat 
acest an cu încasări şi cheltuieli de 107. 460.270 de lei. Acum, încheiem cu 121.642.330 lei. 
Aceasta reprezintă o creştere cu 13,2%, deci la fiecare început de an, când spunem că proiectul 
de buget este puţin pesimist...şi consider că este corect să ne bazăm pe încasări mai mici, iar la 
sfârşit de an vedem că avem la dispoziţie sume mai mari. O altă veste bună este faptul că 
putem regrupa, pentru anul viitor suma de 25 de miliarde lei vechi. Deci, această sumă rămâne 
municipalităţii şi o vom aloca, anul viitor, pentru acoperirea aportului propriu al Consiliului 
Local, la diferite proiecte. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil. Observaţii? Dacă nu sunt, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
287/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind scutirea proprietarilor 
apartamentelor din blocul de locuinţe din Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Berzei nr. 12, bl. 
12, de la plata impozitului pe clădire pe o perioadă de 7 ani. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. O altă 
scară de locuinţe a decis să realizeze lucrările de termoizolaţii, prin forţe proprii. Este vorba 
despre proprietarii apartamentelor din strada Berzei nr. 12, bl. 12. Ei pot beneficia de o scutire 
de la plata impozitului pe o perioadă de 7 ani şi au şi profitat de această oportunitate, iar din 20 
de familii, 17 vor primi această scutire. Din păcate, 3 familii au restanţe la plata impozitelor, 
motiv pentru care nu pot beneficia de această posibilitate. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
Comisia nr 1, 4 au votat pentru, domnul Kelemen Szilárd nevotând. Comisia nr. 5 a acordat 
aviz favorabil. Domnul Kelemen Szilárd a ieşit şi nu va vota, dacă am înţeles bine. Are cineva 
observaţii? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Kelemen Szilárd – 
Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 288/2013. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui act 
adiţional la Contract - cadru de administrare nr. 49.592/01.10.2011, încheiat între Agenţia 
pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. COVIMM CONSULTING S.R.L. Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Avem 
nevoie de acest proiect de hotărâre, deoarece parţial s-au modificat părţile contractante din 
acest contract, prin desfiinţarea Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, activităţile şi structura acesteia fiind preluate de către 
Ministerul Economiei – numele ministerului, şi practic finanţatorul – aici au survenit 
modificări în contract. Această investiţie s-a realizat printr-o finanţare de la ONU. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos, 
domnul primar. Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil. Intervenţii, observaţii? Nefiind, vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
289/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 



 

 

cotizaţiei aferente municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2014, în Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna”. Prezintă: 
Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
bine se ştie, „gazda” acestui proiect este Consiliul Judeţean Covasna. Eu aş dori să mulţumesc 
Consiliului Judeţean faptul că şi-a asumat şi cotizaţia Municipiului Sfântu Gheorghe şi o va 
achita în cadrul acestui program. Practic, acest lucru înseamnă închiderea, în doi ani, a gropii 
de gunoi din Sfântu Gheorghe. Cotizaţia aferentă Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 
2014 în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al 
Deşeurilor în Judeţul Covasna” va fi de 60.000 de lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia nr 1 şi Comisia nr 5 a acordat aviz favorabil. Intervenţii? Nefiind, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
290/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a 
unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţia de locuinţe de 
serviciu, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2012, în cadrul programului „Vino acasă!”, am acordat locuinţe de serviciu mai multor 
instituţii. Şcoala „Berde Áron” a renunţat la una din locuinţe, iar aceasta o vom da Spitalului 
Judeţean „Fogolyán Kristóf”. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisia nr. 1 şi Comisia nr. 5 au acordat avize favorabile. Intervenţii? Nefiind, vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
291/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie 
de iluminat exterior arhitectural – Primăria municipiului Sfântu Gheorghe”. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aşa cum 
bine a văzut toată lumea, în clădirea Primăriei se desfăşoară lucrări de reabilitare interioară. 
Anul viitor am dori să reabilităm şi faţada clădirii Primăriei, şi parte a acestei lucrări este şi 
proiectul de iluminare a faţadei. Valoarea investiţiei este de 107.000 euro, cu TVA inclus. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „ Mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre a primit aviz favorabil de la Comisiile 1, 2 şi 5. Neexistând intervenţii, o 
să vă rog să trecem la vot.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
292/2013. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea listei cu 
persoanele care au promovat procedura de atestare a administratorilor de imobile. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Începând cu anul 2011, cei 
care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari, trebuie 
să parcurgă procedura de atestare adoptată de noi, în Regulament. În acest an, dacă ştiu bine, 



 

 

acesta este cel de-al treilea concurs. Pentru acest examen s-au înscris 10 persoane, au participat 
7 persoane, iar din cei 7, s-au calificat doar 5. Deci, 5 persoane au obţinut calificarea de 
administrator de imobile.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 1 şi 5 au avizat favorabil. Observaţii? Nedorind nimeni să ia cuvântul, vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
293/2013. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: preşedintele de 
şedinţă.  
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Următorul, în ordine 
alfabetică este domnul consilier Vajna László, iar dacă dumnealui nu poate fi prezent, îl propun 
pe domnul consilier Vargha Mihály – Béla. Cine este de acord cu acest proiect de hotărâre? Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
294/2013. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat.” 
  PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind demararea procedurii 
organizării concursului de management al Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Anul viitor, la mijlocul lunii 
iunie, va expira contractul de management al domnului director Bocsárdi László. Conform 
legii, cu 6 luni înainte trebuie demarată procedura de organizare a concursului de management. 
Pentru elaborarea Caietului de obiective, am numit o comisie. Vă rog să o susţineţi. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 4 şi 5 au avizat favorabil. Observaţii, întrebări? Nedorind nimeni să ia cuvântul, vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
295/2013. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
Teatrului „Andrei Mureşanu” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Rectificăm 
bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu” cu suma de 1.110 lei. Încasările proprii s-au majorat. 
Suma de 1.110 de lei rezultă din diminuarea cheltuielilor de personal cu 8.300 de lei, şi 
majorăm cheltuielile materiale cu 9.410 lei. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 1, 4 şi 5 au avizat favorabil. Observaţii, întrebări? Doreşte cineva să ia cuvântul la 
acest punct? Nedorind nimeni să ia cuvântul, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
296/2013. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL D4 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea veniturilor 
şi cheltuielilor activităţilor extrabugetare din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de 
stat pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La patru 
instituţii de învăţământ au crescut încasările proprii. Acestea majorări trebuie incluse în 
bugetele acestor instituţii. Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 1, 4 şi 5 au avizat favorabil. Doreşte cineva să ia cuvântul la acest punct? Dacă nu, 
vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
297/2013. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat în unanimitate.” 
 PUNCTUL D5 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre cu privire la rectificarea 
bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” pe anul 2013. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Rectificăm 
bugetul Casei de Cultură „Kónya Ádám” cu suma de 6.510 lei. Se vor opera şi regrupări 
interne, vor fi diminuate cheltuielile de personal cu 2050 de lei, şi vor fi majorate cheltuielile 
materiale cu suma de 8.560 lei. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Comisiile 1, 4 şi 5 au avizat favorabil. Doreşte cineva să ia cuvântul? Observaţii, dacă sunt? 
Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
298/2013. 
 
 DIVERSE 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Primul care s-a înscris 
a fost domnul consilier Guruianu Mădălin. Domnnul consilier Mădălin Guruianu, aveţi 
cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mulţumesc frumos. Nu aş 
fi vrut să vă reţin tocmai azi, probabil este ultima sau penultima şedinţă, cu subiectul pe care o 
să-l ridic, dar îngrijorarea, cumva, a unor oameni, care ne-au transmis-o şi nouă, şi faptul că 
venim fix din Consiliul de Administraţie de la „Mihai Viteazul” – care tocmai s-a încheiat, mă 
face să ridic acest subiect. În primul rând, o să-l întreb pe domnul primar, pentru că ne ştim de 
ceva ani, şi ştiu că e un om de cuvânt, şi care atunci când îşi dă cuvântul, încearcă să se ţină de 
el până la capăt. La ce mă refer acum? Sunt, de fapt, două cuvinte, ele se numesc simplu, şi-mi 
place să-l citez continuu pe acest subiect, se numeşte autonomie culturală. Înseamnă că, în tot 
ceea ce înseamnă şcolile, liceele, cultura de limbă română, suntem întrebaţi şi noi, cei patru 
consilieri. Nu neapărat că luăm întotdeauna, în exclusivitate, deciziile, dar cred că cel puţin 
putem fi puşi la curent, înaintea oamenilor care sunt pur şi simplu puşi în această situaţie. 
Deschid subiectul acesta pentru că îngrijorarea este maximă. Faptul că în „Háromszék” apare 
un material în care se spune că Ady Endre se desfiinţează. Faptul că, la Consiliul de 
Administraţie de la „Mihai Viteazul” ni se spune că ceea ce am hotărât acum 3 săptămâni, cu 
semnătura tuturor membrilor Consiliului de Administraţie prezenţi acolo, adică un anumit 
format, nu vi-l detaliez acum, pentru că nu cred că este cazul. În momentul de faţă se schimbă 
pentru că aşa se pare că ar exista nişte dorinţe, nouă ni se par complet ne la locul lor. Faptul că, 
noi chiar credem că aveţi nevoie de cele 4...nu aveţi nevoie, practic. Practic, nu aveţi nicio 
nevoie de voturile noastre. Evident că există două treimi în acest Consiliu Local, şi puteţi lua o 
decizie în funcţie de majoritatea membrilor UDMR. Iar noi chiar credem în ceea ce 
dumneavoastră ne-aţi spus, şi în cuvântul dat. De aceea sperăm că deciziile acestea nu au fost 
luate şi că aceste zvonuri, bârfe, presiuni făcute la adresa unor directori le veţi lămuri odată 
pentru totdeauna, astăzi, în acest Consiliu Local. Noi ne întrebăm dacă reţeaua şcolară are, 
până la urmă, nevoie, sau nu, de votul Consiliului Local. Şi dacă-mi aduc aminte, din anii 
trecuţi, noi credem că are. Şi dacă acest lucru există şi contează, atunci părerea fiecăruia dintre 
noi ar trebui să fie auzită şi neapărat a noastră, ci a oamenilor pe care îi reprezentăm, pentru că, 
până la urmă, nu vorbim pur şi simplu de capul nostru, nici nu cred că asta îşi doreşte nimeni. 



 

 

Suntem curioşi de părerea dumneavoastră, ca să vedem care ar mai fi următorii paşi, să nu 
întindem acum discuţia mai mult decât este necesar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS  (lb.ro.): „ Da! Şi eu vă mulţumesc. Deci, 
cred că aş putea răspunde doar cu o singură propoziţie, dar o să răspund mult mai complex. 
Dacă aş răspunde cu o singură propoziţie, asta ar fi: reţeaua şcolară se aprobă de către 
Consiliul Local, şi nicio reţea şcolară nu a fost încă aprobată de Consiliul Local, pentru că nu a 
fost pe Ordinea de zi a Consiliului Local, aprobarea pentru anul şcolar 2014 – 2015 a reţelei 
şcolare. În rest, cine ce zvonuri transmite, ce se întâmplă în oraş...eu nu conduc acest oraş după 
zvonuri, ci conduc după Hotărârile Consiliului Local, şi atâta timp cât acest lucru nu s-a 
întâmplat încă, deci nu există o decizie a Consiliului Local, restul sunt bârfe şi discuţii care, din 
foarte multe puncte de vedere, mi se par inutile. M-am înscris şi eu la Diverse, pentru că îmi 
doream şi eu, o să-mi doresc în continuare, după ce închei întreaga propoziţie şi răspunsul, să 
am o declaraţie către colegii de la Partidul Popular Maghiar din Transilvania, pentru că dânşii 
au lansat oficial un anumit zvon, că se intenţionează închiderea unei şcoli. Nu ştiu de unde au 
această informaţie, pentru că nu s-a luat o decizie la nivelul Municipiului Sfântu Gheorghe, la 
nivelul Primăriei. Sunt discuţii. Trebuie să vă spunem foarte clar că la baza acestor discuţii stă 
un Ordin al Ministrului Învăţământului, care spune foarte clar că acele clase care funcţionează 
în mediul urban sub media care este prevăzută de lege, trebuie desfiinţate. Deci, este vorba 
despre clase. Eu aş putea rezolva foarte elegant această problemă, prin faptul că scriu câte o 
adresă către toţi directorii de instituţii de învăţământ, anexez acest Ordin al Ministrului, şi 
spun: - aveţi la dispoziţie 15 zile ca să veniţi cu propunerile, cum rezolvaţi, în cadrul intituţiei 
de învăţământ pe care o conduceţi, această problemă. Consider că trebuie să fac mult mai 
multe decât atât, pentru că, instituţiile de învăţământ separat, nu vor putea rezolva această 
problemă. Avem, în acest moment, în Municipiul Sfântu Gheorghe, clase cu 5 copii, cu 6 copii, 
cu 8 copii, cu 9 copii, şi aşa mai departe. Nu vor putea funcţiona, aceste clase, mai departe, în 
această construcţie. Cred că suntem conştienţi de acest lucru. Am în faţă un tabel emis de 
Ministerul Învăţământului, prin care, în judeţul Covasna, media copiilor pe clase este de 22,06. 
În Municipiul Sfântu Gheorghe avem şcoli unde această medie este cu mult sub 20, şi suntem 
penultimii pe listă. Deci, cel mai prost stă judeţul Caraş Severin, după Caraş Severin urmează 
judeţul Covasna, cu 22,06. în condiţiile în care, de exemplu în Prahova, sau Ilfov, media este 
undeva la 26, sau peste 26 de elevi pe clase. Deci, trebuie să ne preocupe acest lucru, însă nu 
politicul va rezolva această problemă. Orice implicare a politicului şi a partidelor politice în 
această discuţie, care trebuie să fie pur profesională, va strica şi va otrăvi opinia publică din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. De aceea sunt revoltat de ceea ce a făcut PPM din Transilvania, 
şi aş fi revoltat dacă la fel ar proceda şi alte partide. Pentru că nu UDMR-ul reorganizează, nu 
PCM-ul reorganizează, nu PNL-ul sau PSD-ul reorganizează învăţământul din oraş, ci în 
primul şi-n primul rând, învăţământul trebuie reorganizat pornind de la necesităţile intituţiilor 
de învăţământ, pentru că ori de câte ori politicul s-a implicat în procesul de învăţământ, a 
stricat. Faptul că acum sunt clase şi vorbim în primul rând de clase de limba română, să fie 
evident şi acest lucru, faptul că sunt clase în care sunt 7 copii, 6 copii sau 10 copii, se datorează 
implicării politicului, în împărţirea claselor, pentru că, printr-un lobby a unora, întotdeauna s-
au dat peste numărul aprobat de Consiliul Local, sau mai dat clase pentru unele instituţii. Nu 
vreau să le nominalizez, acest lucru a adus ca copiii să rămână în şcolile din cartierele oraşului, 
au ajuns să meargă la instituţiile din centrul oraşului. Şi din cauza asta, astăzi trebuie să 
discutăm despre reorganizarea învăţământului din Municipiul Sfântu Gheorghe. Dacă nu s-ar fi 
întâmplat acest lucru, nu ar fi astăzi pe Ordinea de zi, de fapt nu este astăzi pe Ordinea de zi, 
dar nu am discuta astăzi, la această şedinţă, această problemă. De ori de câte ori politicul se 
implică în ceva, ce ţine de o chestiune profesională, lucrurile vor merge prost. Deci, eu cer 
tuturor celor care stau la aceastră masă, să vină la întâlniri cu profesionişti. Au fost întâlniri 
inclusiv cu cele două doamne care stau la această masă, pentru că vin din învăţământ, doamna 



 

 

Pârvan şi doamna Palela Rădiţa, au fost discuţii în această privinţă, şi vor fi discuţii şi în 
continuare, înainte ca, Consiliul Local să adopte orice hotărâre. Dar încă o dată, nu primarul 
decide, nu Primăria decide, ci Consiliul Local va decide. Dar mai departe, sunt anumite 
chestiuni care nu ţin nici măcar de Consiliul Local, şi anume, este vorba de acel raport 60-40% 
între învăţământul profesional şi învăţământul teoretic. Ceea ce s-a întâmplat până acum, că cei 
care nu sunt membri, nici nu participă la aceste întâlniri, cei care ar trebui să împartă acest 60% 
care ţine de învăţământul profesional, au făcut acest lucru. Ştiu că sunt anumite nemulţumiri 
din partea unora, de ce au împărţit aşa cum au împărţit. Nu mai este problema mea, şi din 
păcate, sau din fericire, nu este nici măcar problema Consiliului Local, pentru că acest procent 
tot aşa este prevăzut de lege. Şi eu vreau să vă spun că în ţările civilizate acest procent este 
chiar mai mare, este de 70 – 80%, chiar 85% către profesional, şi 15 – 20 – 30% către teoretic, 
pentru că, dacă ne uităm la piaţa de muncă, în Municipiul Sfântu Gheorghe, în ţară sau în 
Europa, vom vedea că piaţa de muncă are nevoie de muncitori calificaţi şi nu doar de oameni 
care termină facultatea. Deci, avem nevoie de şcoli profesionale bune, avem nevoie ca în 
Municipiul Sfântu Gheorghe copiii care termină un liceu sau o şcoală profesională să aibă loc 
de muncă şi aici nu politicul va rezolva aceste probleme, ci întotdeauna vor rezolva cei care vin 
cu cifre, va realiza realitatea din teren şi de aceea vă rog să lăsăm politica de-oparte, din 
această chestiune şi să aducem oameni specialişti care se pricep şi cu care putem rezolva 
această problemă. Vă mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. A 
cerut cuvântul domnul consilier Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Mi-ar plăcea foarte mult 
să cred în tot ceea ce aţi spus dumneavoastră. Nu vă acuz de nimic, doamne fereşte. Vorbele 
sunt frumoase, dar până la urmă să ştiţi că totuşi politicienii trebuie să le voteze. Deci, cumva, 
sau necumva, noi ar trebui să participăm la acele discuţii cu profesioniştii, pentru că altfel vom 
lua o decizie eronată, cum se întâmplă adesea în Parlament. Motiv pentru care eu v-aş întreba, 
în primul rând, aşa ca să fiu foarte explicit şi franc, domnul Horia Grama şi domnul prefect 
Marinescu vin din învăţământ? Nu cred. Totuşi, au participat la aceste dezbateri. Nu are nicio 
legătură cu politica, noi ştim că USL-ul nu a funcţionat în Sfântu Gheorghe, şi că am candidat 
separat, dar este puţin inadmisibil să-mi spuneţi că aţi discutat cu cele două doamne pe care le 
respectăm, şi credem din plin că în Consiliul din Sfântu Gheorghe suntem reprezentanţii, 
votanţii românilor, şi că împreună putem să luăm o decizie, dar nu mai spuneţi că numai 
profesioniştii au participat la discuţii, pentru că ştim exact că şi domnul Marinescu, şi domnul 
Grama au aparticipat la ele. Ce vreau să spun cu asta? Că, de fapt chiar nu mă interesează 
chestiunea politică, credeţi-mă, deloc, şi cred că v-am dat destule dovezi  în ultimii ani, să vă 
spun că nu vin aici să susţin punctul de vedere al PNL-ului. Ce mă interesează cel mai mult şi 
cel mai mult, este că decizia aceasta să fie luată cu acordul celor patru consilieri români, 
politic. Ce să facem? Suntem membri ai unor partide politice. Dacă nu ne veţi consulta, dacă 
nu ne veţi chema la aceste întâlniri cu specialiştii respectivi, noi credem că toate aceste decizii 
se iau în nişte birouri, peste capul oamenilor, iar noi nu ştim ce să le spunem oamenilor care ne 
întreabă şi din nou ajungem la presiuni, la îngrijorare, la zvonuri. Mă bucur foarte mult şi salut 
propoziţia că nu s-a luat nicio decizie. Eu sunt convins că acea decizie nu va putea fi luată fără 
semnătura celor 4 consilieri români, ceea ce înseamnă şcolile în limba română, evident. Nu 
avem pretenţii mai mari.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Deci, în primul rând, domnul 
prefect poate să participe la orice întâlnire deoarece Inspectoratul Judeţean este o instituţie 
deconcentrată, care este condusă de prefect. Deci, la orice întâlnire care ţine de instituţii care 
sunt instituţii deconcentrate, prefectul judeţului poate participa oricând. Pe cină invită 
prefectul, şi pe cine nu invită prefectul, la aceste întâlniri, nu mai este problema mea. Vă rog să 
o rezolvaţi în cadrul USL-ului. Nu cred că eu trebuie să intervin, şi să fac pace în interiorul 



 

 

USL-ului, între liberali şi social-democraţi. În rest, cred că au participat toţi cei care erau vizaţi 
în plan profesional, la aceste discuţii, fără să se ia vreo decizie, pentru că eu nu pot nici măcar 
discutând cu domnul prefect, să schimb legile din această ţară, indiferent că-mi plac sau că nu-
mi plac aceste legi. Nu voi putea schimba raportul de 60 – 40%, în ceea ce priveşte 
profesionalul şi teoreticul, pentru clasele IX-XII, chiar dacă ne place sau nu ne place acest 
lucru. În rest, nu s-a luat nicio decizie, şi nu se va lua decizie pentru că ceea ce spuneţi 
dumneavoastră ar putea fi adevărat în cazul în care astăzi ar fi fost pe Ordinea de Zi, fără să 
avem o discuţie cu dumneavoastră. Vom avea aceste întâlniri, inclusiv cu cei patru consilieri 
români din Consiliul Local, dar la momentul oportun. Eu, în acest moment, ca şi primar al 
oraşului, nu văd cum vom reorganiza învăţământul. Nu ştiu. Dacă eu nu ştiu, atunci aş dori să 
nu ştie nici alţii, pentru că nu există o decizie luată. Sunt discuţii, sunt fel şi fel de variante. Un 
lucru este sigur, nu vrem să desfiinţăm nicio instituţie de învăţământ, şi asta o spun vis-a-vis de 
ceea ce au spus cei de la PPMT. Nu se vor desfiinţa instituţii de învăţământ. Că se vor comasa, 
că se vor reorganiza, asta este altceva, dar de desfiinţat, nu dorim să se desfiinţeze instituţii în 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Sunt anumite realităţi, dacă ne uităm pe cifrele din 2013, putem 
vedea că din bugetul Consiliului Local, am plătit anul acesta 7,9 miliarde lei vechi, deci 
790.000 de lei, pentru a suplimenta acele cheltuieli care ţin de cheltuielile curente ale acestor 
instituţii. În condiţiile în care aceste cheltuieli ar trebui să fie suportate exclusiv din banii care 
provin de la Bucureşti, dar ce a trebuit să suportăm cu 7,9 miliarde, şi unde s-au dus aceşti 
bani, s-au dus către Electrica, sau dus către RomGaz şi aşa mai departe. De ce s-au dus? Pentru 
că, a face căldură, într-o clasă unde sunt 7 copii are aceleaşi costuri ca o clasă unde sunt 25 de 
copii. Iar aceste cheltuieli au fost plătite de către Primărie, pentru ca aceste instituţii să poată 
funcţiona. În mod normal, noi nu ar fi trebuit să dăm aceşti bani pentru instituţiile de 
învăţământ. Dacă se aplică acelaşi lucru la salariile profesorilor, va trebui să plătim în jur de 
100 de miliarde de lei vechi, în condiţiile în care avem pentru investiţii, 60 de miliarde de lei 
vechi. Deci, nu există aceşti bani în bugetul Consiliului Local. De aceea trebuie să găsim o 
soluţie prin care luăm decizia cu directorii, pentru că nu se vor lua deciziile fără directori. Eu, 
şi astăzi am avut, împreună cu doamna viceprimar, o întâlnire cu trei directori de la şcoli. Şi am 
spus foarte clar- dacă doriţi, eu vă trimit o adresă, anexez Ordinul Ministrului, şi în rest găsiţi 
dumneavoastră soluţiile. Nu vreau eu să găsesc, eu am altceva de făcut, decât să stau şi să mă 
gândesc, cum reorganizăm învăţământul în Municipiul Sfântu Gheorghe. Dar este o problemă 
în oraş, este o realitate în oraş. Din nou vă spun, anumite decizii ale politicului explică într-o 
proporţie de 60 – 70%, ceea ce este astăzi în oraş. Faptul că avem clase cu 6 copii este 
inacceptabil, într-un oraş unde sunt 12 instituţii de învăţământ, să fie clase cu 6 copii. Iar în 
cealaltă clasă, sunt 25 de copii. Nu asigurăm aceleaşi drepturi pentru copiii din acest oraş, dacă 
într-o clasă sunt 25, şi în cealaltă clasă sunt 6. Asta s-a format din cauza faptului că s-a implicat 
politicul în acest proces, că Bucureştiul a mai dat câte o clasă sau două clase pentru unele 
instituţii de învăţământ, peste ceea ce aţi votat dumneavoastră, aici, domnul Mădălin Guruianu, 
deci peste decizia noastră, a tuturor din Consiliul Local. Vă mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Doamna viceprimar Sztakics Éva.”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş dori 
să spun consilierilor, ca şi o informare, că ieri am participat la şedinţa Comisiei de Dezvoltare 
Locală, care a formulat o propunere, a votat-o în unanimitate, în ceea ce priveşte împărţirea pe 
specialităţi a învăţământului profesional. Această decizie, de fapt, se bazează pe planul 
judeţean şi regional de dezvoltare. Deci, regiunea centru are un plan de dezvoltare pentru 
intervalul 2013 – 2020, care stabileşte toate direcţiile, căci este nevoie de specialişti, deci 
stabileşte tipul de specialişti de care avem nevoie în regiune, deci şi în judeţul Covasna. 
Această comisie are un membru şi din partea Consiliului Local, unul din partea Consiliului 
Judeţean, iar restul sunt specialişti, mai este şi reprezentantul ASIMCOV, reprezentantul 



 

 

Camerei de Comerţ şi Industrie, şi aşa mai departe, deci este o comisie formată din specialişti.  
Această comisie face lobbz de ani de zile pentru atingerea acestui raport de 60 – 40%. Am 
participat la această comisie şi am formulat o propunere care respectă, la învăţământul în limba 
maghiară, acest raport de 60 – 40%, şi evident, aşteptăm acest lucru şi de la secţia română. 
Deci, şi raportul elevilor din învăţământul de limba română să fie de 60 – 40%. În acest plan de 
dezvoltare sunt incluse şi acele profesii de care va fi nevoie în anii viitori, deci acest plan de o 
sută de pagini, dacă-l citiţi, eu l-am citit, are inclusă lista cu profesii de viitor. De aici rezultă şi 
faptul că e nevoie de secţiile de mecanică şi tehnologie. La Sfântu Gheorghe, nicio clasă de 
limbă română nu a pornit la aceste secţii, şi am calificat doar în servicii, elevii români, şi a mai 
rămas, evident, învăţământul teoretic. Acesta este motivul pentru care am făcut această 
propunere în cadrul comisiei, dar nu am votat căci nu sunt membru, şi am propus să pornim 
câte o clasă de limbă română şi la „Puskás Tivadar”, şi la „Kós Károly”, pentru ca şi copiii 
români să aibă posibilitatea să înveţe şi alte profesii, nu doar în domeniul serviciilor. La 
servicii, luând în considerare compoziţia etnică a zonei, şi naţionalitatea turiştilor, ar fi foarte 
importantă cunoaşterea limbii maghiare. Deci, să calificăm elevii români şi în profesii în care, 
eventual, nu este necesară cunoaşterea limbii maghiare. Comisia a adoptat în unanimitate 
această propunere, şi aşa va merge mai departe la Inspectoratul Judeţean Şcolar, şi de acolo la 
Ministerul Învăţământului. Eu consider că această propunere este complet profesională, se 
bazează pe realităţi şi urmăreşte nevoile pieţei forţei de muncă. Aici, nu trebuie să luăm în 
considerare componenţa etnică a şcolilor, sau existenţa sau nonexistenţa acestora. Aici nu 
trebuie să urmărim posturile sau lipsa posturilor profesorilor, trebuie să urmărim interesele 
elevilor, şi trebuie să calificăm elevi ţinând cont de cerinţele de pe piaţa forţei de muncă, şi nu 
să avem absolvenţi fără locuri de muncă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Următorul care s-a înscris la diverse a fost domnul primar Antal Árpád András. Aveţi cuvântul, 
domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. De fapt, am 
spus deja în limba română ceea ce aş fi dorit să spun, dar o să spun. Acum, sunt cu domnul 
Czegő puţin ca preotul cu enoriaşii din biserică, căci îl aud numai cei care sunt acolo, deci este 
nevoit cumva să-i certe pe aceia, şi doar aceştia aud dojeana, căci nu neapărat domnul Czegő a 
fost iniţiatorul conferinţei de presă, dar dacă ştiu bine, şi el a fost prezent la conferinţa de presă. 
Deci, eu îl rog foarte frumos pe domnul Czegő, PPMT-ul, şi reprezentanţii şi celorlalte partide, 
să ţinem deoparte politica de acest proces. Căci dacă se implică politicul, vor fi rezultate 
proaste. Să avem încredere în noi, şi să lăsăm această problemă în seama specialiştilor, şi sunt 
convins că atunci, se vor lua decizii corecte. De câte ori s-a implicat politicul în astfel de 
treburi, de fiecare dată lucrurile nu au evoluat într-o direcţie bună. Ştiu că mulţi consideră că 
este o posibilitate bună pentru promovarea unor partide sau persoane, dar să excludem din 
această problemă, această posibilitate, şi să luăm în considerare interesele elevilor, ale 
profesorilor şi ale părinţilor, şi astfel vom găsi rezolvări care vor fi pe placul tuturor. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Evident, pentru dreptul la replică, îi dăm cuvântul colegului nostru, domnul Czegő, căci a 
solicitat acest lucru.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Sunt complet de 
acord cu domnul primar, este foarte limpede raţionamentul lui. Doresc să spun că PPMT nu a 
dorit să obţină, din această situaţie care se vede puţin dramatică, un avantaj politic. Nici acum 
trei zile, nici azi. Au venit la noi profesori, jurişti, profesori disperaţi, şi ei au fost cei pe care i-
am ascultat. Acum am convingerea că cei de la conducerea PPMT nu au avut toate 
informaţiile, acesta fiind motivul pentru care a ajuns în această situaţie. Situaţia nu este 
dramatică, ci situaţia Şcolii Ady Endre s-a prezentat a fi dramatică. Am făcut tot posibilul 



 

 

pentru şcoli, pentru oraş, din primul moment, şi o vom face şi în viitor. Mă grăbesc să mă 
informez, căci eu am fost doar prezent la conferinţa de presă şi la şedinţa conducerii. Am 
convingerea că, şi repet acest lucru, că nu am fost informaţi suficient. Accept toată 
argumentaţia domnului primar. Vă mulţumesc pentru posibilitate.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul primar Antal Árpád András a cerut cuvântul. Aveţi cuvântul, domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos şi eu. Cred 
că am fi putut evita multe dacă, cineva de la PPMT m-ar fi sunat pe mine sau ar fi sunat-o pe 
doamna viceprimar, dumneaei având toate informaţiile, şi ne-ar fi întrebat pe noi despre ce este 
vorba. Nu aşa că ţinem o conferinţă de presă fără să....Sau, s-ar fi putut întreba de la doamna 
inspector general şcolar. Deci, ar fi fost mult mai simplu, şi ar fi putut fi evitată această 
problemă, dar mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 
diverse, următoarea persoană care s-a înscris la luarea cuvântului este doamna consilier Pârvan 
Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r): „Mulţumesc. Am trei probleme 
punctuale. Le iau invers, pentru că vom ajunge tot la subiectul acesta, pe care nu l-am lăsat 
încă din mână, dar ca să putem ajunge la el...Deci, era vorba, mai întâi, de faptul că intrăm în 
perioada aceasta a sărbătorilor de iarnă, şi cu sau fără voia noastră, deşi suntem un fel de 
roboţi, dar totuşi, şi robotul se opreşte la un moment dat, deci va trebui, cu voia 
dumneavoastră, să ne comunicaţi un oarecare program, măcar aproximativ, ce se întâmplă în 
zilele acestea dinaintea Crăciunului, între Crăciun şi Anul Nou, ca să ştim cum ne organizăm, 
că mai vrem şi noi să ne socializăm cu neamurile şi cu rudele şi aşa mai departe. Deci, dacă 
vreţi să ne comunicaţi un grafic. De asemenea, domnule primar, vreau să vă spun că locuitorii 
de la blocul 3 aşteaptă cele două găleţi de aşa, pentru că s-a apropiat strada, şi faceţi-le bucurie 
acum de sărbători. A treia problemă: revenim la problema pe care n-am încheiat-o încă. 
Referitoare la reorganizarea şcolilor. Eu una, consider că am fost solicitată de câte ori au fost 
discuţii pe tema reorganizării învăţământului, întrucât sunt direct implicată în reorganizarea 
şcolii mele. Deci, eu acolo am participat, nu în calitate de consilier, zic eu, sau nici nu m-am 
gândit vreodată că partea aceea de consilier vine la întâlniri, ci în calitate de director al 
Grupului Şcolar, al Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi”. Doamna Rădiţa, cred că la fel 
o fi fost invitată, că tot aşa, în calitate de inspector şcolar general, şi nu în calitate de consilier. 
Ca să lămurim această problemă. De altfel, eu vreau să spun în faţa consiliului, că în momentul 
în care se va supune la vot desfiinţarea unei şcoli, sau mişcarea unei şcoli dintr-o parte în alta, 
eu voi închide acest aparat, pentru că eu sunt omul învăţământului, din '78. Faceţi 
dumneavoastră socoteala, de câţi ani sunt în Sfântu Gheorghe. Deci, pe mine mă doare 
învăţământul, mă doare şcoala mea, mă doare orice şcoală din oraş. Deci, eu nu voi fi de acord, 
sub nicio formă, indiferent despre ce şcoală este vorba, să spun „da”, „nu”, sau să mă abţin. Voi 
închide şi voi tăcea, pentru că nu vreau să mă fac, cum să spun, răspunzătoare, conştiinţa mea 
să răspundă, pentru că oamenii deja ne opresc pe stradă, ne întreabă şi celelalte. Nu stă nici în 
pixul meu, nici în mâna mea, şi cu atât mai mult, în conştiinţa mea, să apăs pe „da”, pe „nu”, 
sau pe....De puţine ori am făcut asta. Dacă nu mă înşel, în cele trei mandate pe care le-am avut, 
o dată parcă am mai închis aparatul, şi n-am votat. Ei, acum o voi face a doua oară. Nimeni nu 
opreşte cealaltă parte, deci nu au fost întâlniri de partid, nimeni nu-l opreşte pe domnul 
Guruianu să ia pe domnul Gruia şi să vină la dumneavoastră, că şi aşa, nu prea l-a văzut 
Primăria Sfântu Gheorghe, să vină şi să ...Mai nou, nici nu răspunde la telefon, că am vrut să-l 
contactez cu nişte probleme, acum vreo lună de zile, să-l ia, şi să vină şi să discutaţi problema 
învăţământului. A fost foarte bine, când anul trecut aţi mers la uşa din spate, şi aţi obţinut clase 
la „Mihai Viteazul”, şi aţi lovit în sistem şi acum nu mai e bine când nu mai primeşte „Mihai 
Viteazul” clase, şi se schimbă lucrurile de la o zi la alta pentru că, cu sau fără voia 



 

 

dumneavoastră, domnul primar aici chiar are dreptate. Uite că trebuie să-i dau dreptate. 
Ridicând „Mihai Viteazul”, aţi lovit în fratele mai mic, şi uite acum, vedeţi, că niciun lucru nu 
rămâne neplătit. Vedeţi cât e de neplăcut? Anul trecut v-aţi bucurat, acum primiţi înapoi. 
Niciun lucru în lumea asta nu rămâne neplătit. Eşti tânăr, poate n-ai constatat, dar vei constata 
că ai făcut bine, primeşti bine. Ai făcut rău, primeşti înapoi. Dar nu în ziua următoare, iacă-tă 
că se întoarce ca o lovitură din aceasta de bumerang, împotriva noastră. Acuma, chestia asta cu 
politic, domnule primar, nu e ...e pe la mijloc. E politic sau nu e politic, pentru că toţi suntem 
integraţi politic acuma, că vreţi să ne dezbrăcăm de haina aceasta politică, nu putem. Nu 
putem. Venim aici, că şi eu zic că a venit partea de consilier, adică partea de director din mine, 
şi partea de consilier am lăsat-o acasă. Nu se poate. Deci vrei sau nu, vrei, judeci şi cu partea 
aceea de... ca filieră politică. Pentru că, ştiţi asta înseamnă ce sunt...eu nu sunt membru al 
niciunui partid. Nefiind membru, dar simpatizezi şi tu cu cineva, dacă trăieşti pe pământul 
acesta. Vrem sau nu vrem, politicul îşi va spune cuvântul. Problema va fi ca noi să ştim cum să 
echilibrăm această problemă, ca să ajungem la cel mai bun raţionament. Vin sărbătorile, de 
aceea eu cred că imediat cum trece anul nou, să reluăm problema, şi să găsim soluţia cea mai 
bună. Dar credeţi-mă că în momentul acesta nici eu nu ştiu. Aseară am plecat cu un rezultat de 
aici, a ieşit alt rezultat. Am plecat de la Mihai Viteazul dimineaţa, şa ora 9,00 cu o soluţie, când 
am ajuns aici am auzit altă soluţie. Deci, cred că cel mai bine e să nu ascultăm de nimeni în 
momentul ăsta, şi să aşteptăm să ne întâlnim într-un alt cadru, şi să luăm hotărârile definitive. 
Vă mulţumesc, şi poate că, eu ştiu, sărbătorile o să ne lumineze un pic aşa, şi o să aşeze în aşa 
fel încât să ne întâlnim cu mai multă raţiune şi cu mai puţină pasiune, să dăm o finalitate 
acestei probleme care nu e deloc uşoară.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu vă mulţumesc, pentru că eu 
cred, că lămurirea problemei era, în primul rând, către colegul dumneavoastră, nu către mine. 
În ceea ce priveşte prezenţa dumneavoastră la aceste întâlniri la care a participat şi doamna 
director de la Mihai Viteazul, care nu este consilier local, deci este evident că aceste discuţii au 
fost profesionale, chiar dacă a fost prezent şi prefectul şi doamna inspector şef al 
Inspectoratului Judeţean. În ceea ce priveşte graficul, aşa cum am spus, nu mai intenţionăm să 
avem şedinţe de Consiliu Local. Deci, practic, această şedinţă a fost şedinţa ordinară şi dacă nu 
ne întâlnim pentru a mai discuta despre problemele învăţământului, în format informal, nu vom 
mai avea alte întâlniri, dacă Guvernul nu inventează ceva, ce necesită să ne întrunim. Deci, noi 
nu avem intenţia de a ne mai întruni în şedinţe ale Consiliului Local, până la sfârşitul anului, 
respectiv până pe data de 6 ianuarie, cu siguranţă. În ceea ce priveşte găleţile de asfalt, încă nu 
a trecut promisiunea, deci în ianuarie puteţi să-mi reproşaţi, dacă nu s-a rezolvat această 
problemă. Iar în ceea ce priveşte învăţământul, ce aţi spus dumneavoastră, că aţi închide 
aparatul de vot, evident este opţiunea la îndemâna oricărui consilier. Credeţi-mă că şi pe mine 
mă doare, însă eu cred că realitatea arată două lucruri: în primul rând, prin faptul că, după '89, 
şi este o problemă la nivel naţional, nu este problema Municipiului Sfântu Gheorghe, după 
1989 numărul copiilor născuţi a scăzut cu 45%. Este evident că în momentul în care se nasc cu 
45% mai puţini copii într-o ţară, acest lucru are influenţă asupra sistemului de învăţământ. În 
ceea ce priveşte concret Municipiul Sfântu Gheorghe, eu cred că totuşi, s-au făcut paşi 
importanţi în ceea ce priveşte învăţământul, pentru că s-a construit un campus univeritar în 
Municipiul Sfântu Gheorghe, într-o clădire care a fost dezafectată, în sensul că două instituţii 
au fost comasate. În această clădire, anul viitor va porni o altă universitate. Trebuie să ne 
gândim, în perioada următoare, şi la formarea continuă, la pregătirea adulţilor, la formarea 
profesională a celor care au terminat în urmă cu 20 – 30 de ani o universitate sau un liceu, care 
ajung şomeri, ei trebuie reformaţi profesional. Trebuie să ne gândim la aceste persoane şi ei au 
nevoie de spaţii de învăţământ, în Municipiul Sfântu Gheorghe. Deci, nu am eliberat, nu s-au 



 

 

desfiinţat, în Sfântu Gheorghe, şcoli, ca în locul acelor şcoli să se facă nu ştiu ce altă activitate. 
Eu cred că reţeaua şcolară, practic, s-a dezvoltat în ultimii ani, în oraş. Într-adevăr, s-a mers pe 
direcţia de învăţământ universitar, dar eu cred că, din acest lucru, oraşul a câştigat foarte mult, 
şi va câştiga foarte mult şi în cele ce urmează. Vă mulţumesc mult de tot, şi vă doresc un 
Crăciun fericit, La multi ani! Şi să avem un an mai bun cu toţii, decât a fost anul acesta. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.r.): „Mulţumim. Domnul 
Mădălin Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU(lb.r.): „Foarte scurt, doar ultima 
propoziţie, am rămas cu propoziţia dumneavoastră, că nu-i luată nicio decizie, şi că aşteptăm să 
ne mai întâlnim, că e anul ăsta, că e în ianuarie, înţeleg că vor continua dezbaterile. Vă 
mulţumesc pentru cadrul bun în care am început acestea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mă bucur pentru faptul 
că, acum înainte de Crăciun, la sfârşitul Advent-ului, este, în sfârşit, pace între colegi. 
Mulţumesc celor prezenţi în sală şi reprezentanţilor presei pentru faptul că au fost aici, şi rog 
colegii consilieri să mai rămână câteva momente aici în sală. Mulţumesc frumos.” 
 
 Prezentul proces verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 februarie 2017. 
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