
 

 

 
 
 
 
Nr. 43.786/2014 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 18 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Czegő Zoltán, Váncsa Albert, Vargha Mihály Béla,  
 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. 1515/12.09.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primar al 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar al municipiului 
Sfântu Gheorghe, domnul Tischler Ferenc, viceprimar al municipiului Sfântu Gheorghe, d-
na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Bună ziua şi bine aţi 
venit la şedinţa Consiliului Local. Vă rog să deschideţi aparatele. Mulţumesc. Primul punct 
de pe Ordinea de zi ar fi să votăm alegerea preşedintelui de şedinţă în Consiliul Local, şi 
după aceea putem continua. Eu sunt propunerea pentru preşedinte, şi în lipsa mea domnul 
Incze Alexandru.”  
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pe luna septembrie. 
Prezintă: preşedinte de şedinţă. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
258/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Înainte să trecem la Ordinea de zi, o invit pe doamna consilier 
Palela Rădiţa să ia cuvântul, şi să ne spună despre proiectul pe care domnia sa l-a iniţiat şi 
care înţeleg că astăzi are finalitatea.” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Bună ziua, tuturor! Salut prezenţa, 
în Consiliul Local, a elevilor de nota 10, a presei, şi a părinţilor care au educat aceşti copii, 
alături de şcoală. Ca profesor al şcolii româneşti, am datoria să sprijin performanţa şcolară, 
în orice domeniu s-ar manifesta ea. În vară, am avut bucuria să constat că un număr mare 
de elevi din judeţul nostru a luat notă de 10 la Examenele Naţionale. Am iniţiat acest 
proiect de hotărâre pentru a veni în sprijinul financiar al dezvoltării acestor copii. Cred că 
este cazul să investim mai mult în educaţie şi cultură, pentru că în acest mod ne asigurăm 
viitorul nostru şi al copiilor noştri. Vă mulţumesc. Încă o dată, felicitări, şi mulţumesc 
colegilor mei din Consiliul Local, domnului primar, doamnei şi domnului viceprimar 
pentru susţinerea de care am beneficiat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dăm cuvântul domnului primar, şi cred că vom începe imediat 
festivitatea de premiere.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vă mulţumesc frumos. 



 

 

(lb.m.): „Într-o ţară în care primul om al statului, preşedintele declară şi se laudă, la 
deschiderea anului universitar, că pe vremea când era elev fugea tot timpul de profesori, 
este onorabil  şi este de două ori mai mare lauda pentru faptul că există totuşi profesori, 
părinţi şi elevi care  consideră a fi importantă pregătirea şi atingerea unor rezultate foarte 
bune. Noi, în acest oraş considerăm calitatea a fi foarte importantă, motiv pentru care 
ridicăm pălăria imaginară în faţa celor care vă pregătesc, şi în faţa voastră, cei care învăţaţi 
şi obţineţi rezultate extraordinare. Suntem mândri atât de părinţi, cât şi de profesori şi de 
elevi. Mulţumim frumos pentru imaginea pozitivă pe care o reflectaţi asupra oraşului 
nostru, şi avem încredere în faptul că, an de an, numărul elevilor care obţin note de zece la 
diferite examene va fi din ce în ce mai mare. Mulţumim frumos. Felicitări!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Dăm 
cuvântul doamnei viceprimar Sztakics Éva.”  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Noi 
am modificat proiectul de hotărâre iniţiat de doamna consilier Palela Rădiţa doar prin 
adăugarea ca toţi elevii care au obţinut nota 10 la cel puţin două din cele trei materii de la 
Examenele Naţionale să fie premiaţi, la fel şi cei care au susţinut examenul de Bacalaureat, 
iar din cele patru examene scrise, au obţinut nota 10 la cel puţin trei materii. Consider a fi 
important să subliniez acest lucru, deoarece ştim cu toţii că elevii maghiari au o materie şi 
un examen în plus, ceea ce trebuie să luăm în considerare, iar când acordăm aceste premii, 
trebuie să ţinem cont de acest aspect. Aş dori să nominalizez elevii premiaţi, şi îl rog pe 
domnul primar să înmâneze diplomele. Următorii elevi vor primi diplome de merit: Szabó 
Richárd,  elev al Liceului „Mikes Kelemen”, pentru rezultatele obţinute la Examenele 
Naţionale. Următoarea elevă este tot a Liceului „Mikes Kelemen” – Fazakas Réka, tot 
pentru rezultatele obţinute la Examenele Naţionale. (lb.r.): Urmează un premiant din 
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, pentru rezultatele deosebite obţinute la examenul de 
absolvire a clasei a VIII-a. Munteanu Ioana-Bogdana. A dat Bacalaureatul cu nota 10, de la 
Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”, Mihalca Patricia Silvia. Felicitări! (lb.m.): La 
examenul de absolvire a clasei a VIII-a, eleva Liceului „Székely Mikó”, Mózes Janka a 
obţinut rezultate deosebite. Mai avem un premiant care azi nu este prezent, căci şi-a 
început studiile universitare în Scoţia. Este vorba despre eleva Liceului „Székely Mikó”, 
Roşu Kriszta. Premiul va fi virat în contul ei bancar, iar diploma i se va înmâna personal, 
când va veni acasă în vacanţă. O felicităm şi pe ea.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Îi 
felicităm pe toţi, evident, nu-i prima oară când Sfântu Gheorghe arată un respect deosebit 
şi pentru profesori şi pentru elevi, şi pentru asta cred că trebuie să fim cu toţii mândri că 
facem parte din acest oraş, şi din acest Consiliu Local. Înainte să trecem fix la Ordinea de 
zi, avem două procese – verbale pe care ar trebui să le aprobăm astăzi. Procesul – verbal 
din 26 iunie... 
 Mulţumim frumos pentru participare elevilor, părinţilor, şi le dorim succes în 
continuare. Supun la vot procesul – verbal din 26 iunie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Supunem la vot procesul – verbal din 7 iulie.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Înainte să trecem fix la Ordinea de zi, o să vă invit să vă 
înscrieţi la Diverse, dacă există cineva. Domnul Zsigmond József, doamna Palela Rădiţa şi 
domnul primar. Mulţumesc frumos. O să supunem la vot Ordinea de zi. Dacă sunt adăugiri 
la Diverse, la Ordinea de zi, vă rog să interveniţi acum. Domnul primar Antal Árpád-
András, poftiţi, aveţi cuvântul. ” 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
retrag punctele 12, 15, 16 şi 19 de pe Ordinea de zi, şi doresc să propun două puncte noi. 
D1 care se referă la dezlipirea unui imobil din Sfântu Gheorghe, şi D2 care se referă la 
modificarea bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu”.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Să votăm pentru introducerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, să votăm şi pentru introducerea punctului D2 pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acestea fiind spuse, putem să începem şedinţa de astăzi.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Înainte 
de a prezenta rectificarea bugetului, aş dori să spun că nu are nicio legătură faptul că 
această şedinţă o ţinem azi, când în Scoţia se desfăşoară referendum, şi nu în ultima zi de 
joi a lunii. Pur şi simplu, o parte a Consiliului Local nu va fi în ţară săptămâna viitoare, şi 
astfel am decis să ţinem şedinţa cu o săptămână mai devreme. Totodată, aş dori să salut 
prezenţa delegaţiilor Consiliilor Locale din Oradea, Târgu Mureş, Hunedoara şi Odorheiu 
Secuiesc, care participă la un schimb de experienţă organizat între administraţii publice 
locale. În cadrul acestui program, azi sunt la Sfântu Gheorghe pentru a afla informaţii 
despre funcţionarea Consiliului Local de la noi din oraş.  
Punctl II de pe Ordinea de Zi se referă la rectificarea bugetului municipiului nostru. 
Suplimentăm bugetul cu 917.150 lei, astfel avem un buget total de 138.561.060 lei. 
Modificările mai semnificative sunt legate de desfăşurarea unor proceduri de achiziţii 
publice, căci am reuşit să încheiem contracte la valori mai mici decât cheltuielile 
planificate, la unele lucrări, astfel că vom scădea valoarea la mai multe capitole deja 
adoptate. Din aceste sume, o parte o vom aloca reabilitării a 9 străzi, pentru elaborarea 
documentaţiilor necesare. Totodată, vom suplimenta bugetul Teatrelor Tamási Áron şi 
Andrei Mureşanu, şi alocăm anumite sume de bani unor instituţii de învăţământ. Dacă 
cineva are întrebări referitoare la rectificarea bugetară, să le ridice. Vă mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Vă anunţ, 
până atunci, că avem referatele de la Comisiile 1 şi 5. Dacă nu este nicio luare de cuvânt, 
atunci vă propun să votăm proiectul de hotărâre numărul 2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
259/2014. 
 „Mulţumim frumos. Proiectul de hotărâre nr. 2 a fost aprobat. 

Următorul punct o să-l prezinte amabila doamnă viceprimar. O rugăm să prezinte 
proiectul de hotărâre.”  

PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Direcţiei de Asistenţă Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vom 
suplimenta bugetul pe 2014 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară cu suma de 10.200 lei, 
acest lucru rezultând din regruparea a două capitole de buget.” 

 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Dacă 
există observaţii? Dacă nu, vă anunţ că cele trei referate de la Comisiile 1, 3 şi 5 sunt 



 

 

favorabile. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
260/2014. 
  „Mulţumesc frumos.” 

PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Casei de Cultură „Kónya Ádám” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vom 
suplimenta bugetul pe 2014 al Casei de Cultură „Kónya Ádám” cu suma de 10.000 lei. 
Veniturile proprii se suplimentează cu 10.000 de lei, sumă care se alocă acoperirii 
cheltuielilor de personal. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă există observaţii, iar dacă nu, vă anunţ că referatele Comisiilor 
1, 4 şi 5 sunt favorabile, astfel că putem vota.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
261/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 

PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului “Tamási Áron” din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. 
Prezintă: Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Suplimentăm bugetul Teatrului „Tamási Áron” cu suma de 43.600 lei. La capitolul 
venituri, se majorează veniturile proprii planificate cu 15.000 lei, iar subvenţiile alocate de 
la bugetul local se suplimentează cu 28.600 lei. La capitolul cheltuieli se suplimentează 
planul la Cheltuieli cu bunuri şi servicii cu suma de 2.650 lei, iar la Cheltuieli de Capital se 
alocă suma de 40.950 lei. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Comisiile 1, 4 şi 5 au dat avizul. Există observaţii? Dacă nu, să votăm 
în legătură cu acest proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
262/2014. 
  „Mulţumesc frumos.” 

PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru suspendarea punerii 
în aplicare a prevederilor HCL nr. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului 
municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În cazul 
Hotărârii nr. 140/2014 propunem amânarea punerii în aplicaţie a acesteia, iar cu o hotărâre 
ulterioară, probabil o vom pune în aplicaţie cu începere de la data de 1 ianuarie 2016. 
Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Domnul 
consilier Bálint József.” 

Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Este mai 
bine să corectezi un pas greşit, decât să mergi pe acelaşi drum. Pot doar să felicit această 
iniţiativă, acest proiect de hotărâre, căci la vremea când Consiliul a adoptat această 
hotărâre, eu am menţionat că nu ar trebui să ne facem de ruşine cu o hotărâre prin care 
obligăm la majorarea impozitelor, prin încadrarea în alte zone, a celor cărora condiţiile de 
viaţă nu s-au îmbunătăţit, în ceea ce priveşte reabilitarea drumurilor. Deci, eu salut acest 
proiect de hotărâre, şi evident că acum voi vota. Sper că şi colegii vor vota pentru. 



 

 

Totodată, aş dori ca unele dintre aceste străzi, şi sunt destule, unde starea lor s-a înrăutăţit 
şi nu s-a înbunătăţit, să fie încadrate de anul viitor în zona D. Mulţumesc frumos.”  

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Domnul primar.”  

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Susţin proiectul de hotărâre, 
şi după părerea mea, toată lumea o va face. Argumentaţia, în schimb, nu pot să o accept în 
totalitate. În primul rând, această decizie s-a născut deoarece, atunci când am adoptat 
această hotărâre, am anunţat şi faptul că anul viitor se va implementa o reducere cu 10% a 
impozitelor. Această reducere se va întâmpla oricum. Ideea de bază a argumentaţiei a fost 
că, diminuând impozitele cu 10%, nimănui nu-i va creşte impozitul, ci se va diminua în 
cazul tuturor, în cuantum diferit, în ceea ce priveşte clădirile. În cazul terenurilor, această 
reducere de 10% care este maximul admis de lege, iar noi am atins nivelul acesta maxim 
permis, căci municipalitatea nu are drept de micşorare mai mare, pe unele străzi, chiar şi cu 
acestă reducere de 10%, ar fi dus la majorarea  impozitului pe teren. Şi, datorită faptului că 
am spus că se va micşora pentru toată lumea, nu am fi dorit să ajungem în situaţia în care 
să existe câteva familii care, în ciuda faptului că noi am spus că se vor micşora impozitele, 
să primească în luna ianuarie scrisori de la Administraţia Financiară prin care să li se aducă 
la cunoştinţă că totuşi, impozitul anual li s-a majorat cu 2, 3, 4%. Acesta este motivul 
pentru care am decis astfel, că vom amâna punerea în aplicare a hotărârii, şi vom vedea ce 
altă soluţie vom găsi. Nu ştiu, dacă Serviciul de Urbanism va fi de acord cu împărţirea pe 
zone a oraşului în funcţie de străzi, şi nu pe cartiere. Dacă va exista posibilitatea să 
categorizăm diferitele zone ale oraşului, în funcţie de străzi,  atunci cu siguranţă vom putea 
lua decizii mult mai juste.  Şi acum, din păcate, există situaţii în care două străzi sunt una 
lângă alta, şi unde una din ele este complet reabilitată, iar cealaltă este încă cu drum de 
pământ. Şi evident, conform ştiinţei din ziua de azi, şi conform legislaţiei în vigoare, 
locuitorii celor două străzi se află în aceeaşi categorie zonală. Dacă putem să rezolvăm ca 
strada cu asfalt nou-nouţ, cu reţelele de utilităţi reabilitate complet, cu sistemul 
iluminatului stradal pus la punct, să se încadreze în Zona „A”, iar cealaltă stradă, cu drum 
de pământ să se încadreze în Zona „D”, cu siguranţă ar fi cel mai corect, dar nu ştiu dacă se 
poate realiza acest lucru. Oricum, acest lucru mai necesită timp. Aşa că, eu consider că 
decizia corectă este aceasta, de a amâna punerea în aplicare a hotărârii. Dacă putem să 
rezolvăm acest lucru aşa, atunci, într-adevăr putem să vedem an de an care sunt acele străzi 
ale căror stare s-a îmbunătăţit, şi atunci acestea pot fi încadrate în categorii de zone 
superioare, iar străzile ale căror stare s-a înrăutăţit, să fie încadrate în zone inferioare, unde 
impozitele sunt la un nivel mai scăzut. Pentru asta, în schimb, avem nevoie de timp, motiv 
pentru care rog pe toată lumea să sprijine adoptarea acestei hotărâri. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, vă rog să votăm pentru proiect.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
263/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 2 şi 5au acordat aviz favorabil, acestui proiect de 
hotărâre.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea HCL nr. 215/2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în 
str. Ciucului nr. 50, în favoarea Universităţii Sapientia, Cluj-Napoca. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Printro 
hotărâre anterioară, am atribuit în folosinţă gratuită a imobilului fostului Grup Şcolar 



 

 

„Gámán János”, în favoarea Universităţii „Sapienţia”. Când am trimis modelul de contract, 
Universitatea „Sapienţia” a formulat câteva propuneri de modificare, căci se pregăteşte să 
facă câteva investiţii mai mari în clădire, de aproximativ 900.000 de euro, şi tot contractul 
nostru stipulează perioada de 10 ani, căci Ministerul ne-a dat aviz doar pentru perioada de 
10 ani, pentru utilizarea imobilului în acest scop. Proiectul de contract, la vremea aceea nu 
stipula situaţia ipotetică în care existenţa universităţii în acel imobil ar fi mai scurtă de 10 
ani, ceea este este foarte puţin probabil, şi cum s-ar amortiza, în această situaţie, investiţia 
realizată. Proiectul de hotărâre de faţă modifică şi completează hotărârea adoptată, cu 
această situaţie ipotetică, care sperăm că nu se va întâmpla.”  

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Dacă există observaţii? Dacă nu, Comisiile 1, 2, 4 şi 5 au dat avizul 
favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
264/2014. 
  „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiş nr. 
2, în favoarea Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă nu 
mă înşală memoria, anul trecut în decembrie municipalitatea a achiziţionat acest imobil de 
2812 metri pătraţi. Este vorba despre Sala Kamara a Teatrului „Tamási Áron”. Acest imobil 
a fost folosit, şi până acum, de teatru, iar acum dorim să atribuim pe 5 ani, în folosinţă 
gratuită, Teatrului „Tamási Áron”. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 4 şi 5 au dat acordul. Dacă există observaţii? Dacă nu, 
supunem la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
265/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL IX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind transmiterea 
dreptului de administrare a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertăţii 
nr. 1, în favoarea Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Imobilul 
aflat pe strada Libertăţii nr 1, unde se află sediul Teatrului „Tamási Áron”, îl vom transmite 
acum cu documente, teatrului. Şi până acum ei l-au folosit. Acum vom semna contractul de 
transmitere a dreptului de administrare a imobilului. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 4 şi 5 au dat avizul, dar în Comisie am avut o observaţie, 
a fost atunci cu acordul tuturor colegilor, o să supun la vot în plen. În contract ar trebui, la 
punctul 6, să existe o subdiviziune 7, care să sune în felul acesta: „Să asigure, printr-un 
protocol de colaborare cu Teatrul „Andrei Mureşanu”, toate spaţiile necesare unei bune 
activităţi a acestei instituţii, cu titlu gratuit, până la punerea în funcţiune a sediului de la 
Sala Arta, strada Kőrösi Csoma Sándor.” Supunem la vot întâi această prevedere.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Supunem la vot întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 



 

 

266/2014. 
  „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, în favoarea Direcţiei 
pentru Agricultură a Judeţului Covasna. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dorim 
să atribuim în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, imobilul aflat pe strada Recoltei 
nr. 1, Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Covasna. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1 şi 5 au dat avizul. Există observaţii? Dacă nu, supunem la 
vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate,HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
267/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind revocarea dreptului 
de administrare al Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” asupra imobilului domeniu public al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în care îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu program 
prelungit „Kőrösi Csoma Sándor” şi transmiterea acestuia în administraţia Liceului 
Teologic Reformat Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Printro 
hotărâre anterioară, am predat Grădiniţa cu program prelungit „Kőrösi Csoma Sándor” ca 
şi instituţie, Colegiului Reformat, căci se află vis-a-vis de Şcoala cu clasele reformate 1-4, 
şi noi considerăm, la fel şi-a anunţat şi ea intenţia, că doreşte să se ocupe şi de grădiniţă. 
Predarea instituţiei trebuie să fie urmată şi de delegarea dreptului de administrare asupra 
imobilului. Acest proiect de hotărâre se referă la acest lucru, la delegarea dreptului de 
administrare asupra imobilului, Consiliului de Administraţie a Liceului Teologic Reformat 
Sfântu Gheorghe. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 4 şi 5 şi-au dat avizul. Vă rog, dacă nu sunt observaţii, să 
votăm proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
268/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind trecerea unor 
mijloace fixe concesionate în favoarea S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, 
din domeniul public în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe, pentru scoaterea 
din funcţiune a acestora în vederea casării. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Gospodăria Comunală S.A. s-a adresat municipalităţii cu o solicitare, ca anumite mijloace 
fixe aflate pe domeniul public al oraşului să treacă în domeniul privat, în vederea casării şi 
a scoaterii acestora din funcţiune. Valoarea acestora, la ora actuală, este de 5.413.980,96 
lei. În mare parte, se referă la vechile conducte rezultate în urma reabilitării reţelei de apă 
şi canalizare. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1 şi 5 au dat avizul. Există observaţii? Dacă nu, supunem la 
vot proiectul de hotărâre numărul 13.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
269/2014. 



 

 

 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea 
fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
vorba despre concesionarea unui teren cu suprafaţa de 3,85 metri pătraţi, teren necesar 
pentru construirea unor trepte de intrare. Concesionăm acest teren pe o perioadă de 5 ani, 
cu începere de la data de 1 octombrie 2014. Taxa de redevenţă  stabilită este de 5 
euro/mp/an. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 2 şi 5 şi-au dat avizul. Vă rog să votăm pentru proiectul 
de hotărâre numărul 14.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
270/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XVII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal “Atelier şi service auto” Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 
54. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. S.C. 
Nexon S.R.L., din Târgu Secuiesc, una din cele mai mari societăţi din judeţ, doreşte să-şi 
lărgească activitatea, şi ar dori să construiască un service auto pe un teren cu suprafaţa de 
5.645 metri pătraţi din strada Lunca Oltului. Pentru acest lucru, trebuie să fie aprobat 
Planul Urbanistic Zonal. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile numărul 2 şi 5 au dat avizul favorabil. Sunt observaţii? 
Dacă nu, supunem la vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
271/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XVIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu “Modificare Plan Urbanistic Zonal Simeria Vest-Etapa II”, 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. S-a 
elaborat Planul Urbanistic de Detaliu pentru un teren cu suprafaţa de 2.500 metri pătraţi 
din strada Ghioceilor. Pentru acest lucru, este necesar acest proiect de hotărâre. Mulţumesc 
frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 2 şi 5 au dat avizul. Dacă există observaţii? Dacă nu, 
supunem la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
272/2014. 
  „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XX de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare intersecţii str. Gábor 
Áron, str. Váradi József, str. Kossuth Lajos, str. Kőrösi Csoma Sándor”. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
planurile oraşului, la intersecţiile străzilor Gábor Áron, Váradi József, Kossuth Lajos şi 



 

 

Kőrösi Csoma Sándor figurează două sensuri giratorii. Valoarea acestora este de 696.000 
de euro. Evident, asta nu se referă numai la sensurile giratorii, ci sunt incluse şi anumite 
tronsoane de drum.  Celelalte părţi ale drumurilor le vom realiza prin diferite programe. 
Acest lucru este evident, căci putem spune deja că am finalizat lucrările la strada 
Martinovics. Strada Kossuth Lajos este în lucru, iar partea care a rămas de finalizat se va 
realiza din această sumă. Aceeaşi situaţie este şi pe strada  Váradi József, lucrare care a fost 
finanţată din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, mai sus de strada Gábor Áron, dar 
tronsonul de drum de la Gábor Áron, la Kossuth Lajos, dorim să îl realizăm prin acest 
proiect.  Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Sunt avize de la Comisiile 1, 2 şi 5. Dacă nu sunt observaţii, supunem 
la vot proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
273/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor 
disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos.Vă rog 
să mă scuzaţi, aş fi dorit să retrag şi punctul 21 de pe Ordinea de zi. O să fac acum acest 
lucru, chiar dacă la începutul şedinţei...am acest drept, dar de obicei anunţ acest lucru la 
începutul şedinţei. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc. Punctul 21 a fost retras.” 
 PUNCTUL XXII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Municipiului Sfântu Gheorghe la proiectul de infrastructură din sectorul de 
apă/apă uzată, aferent perioadei de programare financiară 2014-2020, cofinanţat din 
fonduri europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Pentru 
perioada de programare financiară 2014 – 2020 se pregătesc anumite planuri. Acum, am 
dori adoptarea unei hotărâri prin care suntem de acord ca Sfântu Gheorghe şi împrejurimile 
să participe la Programul Operaţional Sectorial Mediu, la proiectul de infrastructură din 
sectorul de apă/apă uzată. Totodată, îl împuternicim pe Primarul municipiului, pe domnul 
Antal Árpád András, să semneze Acordul de principiu pentru lista de investiţii prioritare 
prevăzută în anexa acestei hotărâri, din care face parte integrantă. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1 şi 5 şi-au dat avizul. Vă rog, dacă nu sunt observaţii, să 
votăm proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
274/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
rezultatului final al concursului de management organizat în vederea încredinţării 
managementului Teatrului „Tamási Áron” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. La 



 

 

concursul anunţat pentru managementul Teatrului „Tamási Áron”, pe următorii 4 ani, a 
existat un singur candidat, în persoana domnului Bocsárdi László, actualul director al 
instituţiei. Comisia formată din trei membri a calificat activitatea de până acum a fi 
excelentă, iar planul de management prezentat pentru următorii patru ani, foarte bun. Cel 
mai important lucru pe care l-au subliniat este faptul că domnul Bocsárdi László, care este 
şi profesor la Facultatea de Teatru din Târgu Mureş, ar dori să aducă la Teatrul „Tamási 
Áron”mai mulţi regizori tineri, iar prin asta consider că se deschid mai multe oportunităţi 
teatrului nostru care, şi la ora actuală, oferă performanţă de calitate înaltă în Transilvania şi 
împrejurimi. Propun să-l învestim cu încredere din partea Consiliului Local, şi pentru 
următorii 4 ani, şi să adoptăm această hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 4 şi 5 au dat avizul, şi eu personal sunt mulţumit că domnul 
Bocsárdi László continuă activitatea. Vă rog, dacă nu sunt observaţii, să votăm proiectul de 
hotărâre de la punctul 23.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
275/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea 
H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 
Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor din învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă : Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Locul 
domnului Nemes Előd a fost preluat în Consiliul Local de către domnul Váncsa Albert. 
Astfel, în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ unde era desemnat, ca şi 
reprezentant al Consiliului Local, domnul Nemes, acum trebuie preluat de domnul 
consilier Váncsa Albert. Este vorba despre Consiliul de Administraţie de la Şcoala 
Gimnazială „Gödri Ferenc” şi despre Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale 
„Nicolae Colan”.  
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Să votăm secret numirea domnului Váncsa Albert.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, vă spun că şi Comisiile 4 şi 5 au dat avizul, ceea ce 
înseamnă că putem să supunem la vot proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
276/2014. 
  „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
tipurilor de activităţi care se pot presta în cadrul sistemului de probaţiune. Prezintă: Antal 
Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Trebuie 
să aprobăm tipurile de activităţi care se pot presta, sub supraveghere, în cadrul sistemului 
de probaţiune, pentru persoanele judecate pentru comiterea unei infracţiuni, cu executarea 
pedepsei, sau cu suspendare. Conform proiectului de hotărâre, stabilim patru astfel de 
activităţi: prestarea unor activităţi în domeniul salubrizării municipiului, întreţinerea 
zonelor verzi din jurul blocurilor, deszăpezire, şi sortarea şi prelucrarea deşeurilor 
menajere. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 



 

 

„Mulţumesc frumos. Avem un aviz favorabil de la Comisia numărul 5. Propun să votăm, 
dacă nu sunt observaţii.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
277/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL XXVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe pe luna 
octombrie. Prezintă: preşedinte de şedinţă 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Domnul 
consilier Incze Alexandru, iar în lipsa acestuia, domnul consilier József Álmos-Zoltán. 
Supunem la vot, proiectul.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
278/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind dezlipirea unui 
imobil situat în Municipiul Sfântu Gheorghe şi aprobarea asocierii Municipiului Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, prin 
Consiliul Judeţean Covasna cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera România”, în vederea înfiinţării Centrului de 
recuperare pentru copilul cu handicap Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acest 
proiect de hotărâre se referă la dezlipirea terenului din jurul, şi sub aşa numita clădire Sing 
Sing din Cartierul Ciucului. După dezmembrare, Consiliul Local va participa la înfiinţarea 
acestui centru de recuperare, care se realizează împreună cu Consiliul Judeţean Covasna cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna şi Fundaţia „Sera 
România”. Scopul acestei asocieri este chiar realizarea acestui centru de rerecuperare şi 
reabilitare, de către Fundaţia „Sera România”. Mulţumesc frumos.” 

Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 2 şi 5 au dat avizul, în unanimitate. Propun să votăm 
proiectul de hotărâre D1.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
279/2014. 
 „Mulţumesc frumos.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului Teatrului „Andrei Mureşanu”. Prezintă: Antal Árpád-András primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Suplimentăm bugetul Teatrului „Andrei Mureşanu” cu suma de 85.000 de lei. Din această 
sumă, 50.000 lei vor fi alocaţi pentru bunuri materiale, iar 35.000 de lei pentru 
achiziţionarea unui pupitru. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Comisiile 1, 4 şi 5 au dat acordul, în unanimitate. Vă propun să votăm 
şi punctul D2 de pe Ordinea de Zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
280/2014. 
 „Mulţumesc frumos. Acestea fiind spuse, putem trece la Diverse.” 
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 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Îmi 
permit să vă spun o chestiune foarte scurtă şi simplă. Am avut un proiect de hotărâre, în 
acest an, cu dizertaţiile, cu studenţii care vor fi premiaţi, a fost iniţiat de domnul Zsigmond. 
Ştiu că sunt câţiva studenţi care au preluat acei bani, cu siguranţă şi-au făcut treaba aşa 
cum trebuie. Unul dintre sudenţi a pus întrebarea când trebuie să vină la Consiliul Local să-
şi prezinte dizertaţiile, pentru că e unul din punctele care sunt trecute în acea hotărâre, şi 
persoana respectivă încasa banii, şi vroia să ne aducă la cunoştinţă ceea ce a făcut pentru 
ei. Nu ştiu exact cui, sau dacă doamna viceprimar, sau dacă domnul Zsigmond, sau.... nu 
ştiu cine poate să răspundă la întrebarea aceasta. Sau Comisia pentru Cultură, dacă ne 
poate propune?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „O să ne 
propună cât de curând, această dată. Bănuiesc că sunt mai mulţi în situaţia asta, şi atunci 
trebuie să-şi facă treaba, până să plece din nou la facultate. Eventual, sau ştiu eu, dacă 
merg din nou la studii. Domnul Zsigmond József.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Aş dori doar să raportez. La 
sfârşit de săptămână am fost într-o delegaţie trei persoane, la Kiskunhalas. Am fost primiţi 
foarte bine. Mi-aş dori să continue, şi pe viitor, această bună colaborare între cele două 
oraşe. Domnul primar este aşteptat personal, să viziteze oraşul Kiskunhalas. Atât am avut 
de spus. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU  (lb.ro.): 
„Mulţumesc frumos. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Azi 
după-masă ar fi trebuit să mergem cu domnul viceprimar la Királyhelmec, la Budapesta, 
mai apoi la Cegléd, dar din păcate, atât de multe s-au adunat, că nu voi merge nici la 
Királyhelmec, nici la Budapesta, şi nici la Cegléd. Deci, pur şi simplu omul nu are timp să 
ajungă peste tot. Dar am avut reprezentanţi, sper că toată lumea s-a simţit bine. Sunt foarte 
multe oraşe înfrăţite cu al nostru. Nu am atâta timp liber, să pot să merg mereu, peste tot. 
Rugămintea mea către cei care participă la aceste întâlniri este să ceară înţelegere din 
partea conducerii acestor oraşe, dar pur şi simplu nu există timpul fizic de a ajunge peste 
tot.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc frumos. Tot la Diverse s-a înscris doamna consilier Palela Rădiţa. Vă rog!” 
 Doamna consilier PALELA RĂDIŢA (lb.r.): „Mulţumesc. Domnule primar! 
Stimaţi colegi! Daţi-mi voie ca astăzi să împărtăşesc cu dumneavoastră câteva din emoţiile 
mele. În iunie 1986, când finalizam cursurile Facultăţii de Tehnologie Chimică, secţia 
chimie – fizică, 4 ani la Iaşi, din oraşele nominalizate în cadrul repartiţiei guvernamentale, 
mi-am ales oraşul Sfântu Gheorghe ca ora în care să-mi profesez marea mea meserie de 
suflet, aceea de profesor de chimie, şi mi-am ales Liceul Economic şi de Drept 
Administrativ din Sfântu Gheorghe. Am uimit colegii, şi am obţinut acordul părinţilor, prin 
argumentele mele. Mi-am ales oraşul Sfântu Gheorghe, pentru că era un oraş de munte, şi 
era o reşedinţă de judeţ, oraş în care să-mi pot creşte şi educa frumos copiii. Am realizat 
acest lucru, şi e unul din lucrurile pe care l-am trecut la reuşită. În tinereţe citeam foarte 
multă poezie, şi tuturor ne-au plăcut versurile poetului: „Cine are părinţi pe pământ, nu în 
gând, Mai aude şi-n somn ochii lumii plângând, Că am fost, că n-am fost, ori că suntem 
cuminţi, Astăzi îmbătrânind ne e dor de părinţi.” Pentru a pune stavilă acestui dor de 
părinţi, am luat decizia de a pleca la ei, acasă la Buzău. Vreau să mă bucur de prezenţa lor 
fizică, şi pentru aceasta am renunţat la cariera de profesor de 28 de ani în Sfântu Gheorghe, 



 

 

la cea de Inspector Şcolar General, şi astăzi îmi face plăcere să mulţumesc domniilor 
voastre pentru colaborarea pe care am avut-o în Consiliul Local. Aveţi respectul meu în 
continuare pentru tot ceea ce intreprindeţi bun şi frumos în acest minunat oraş de munte, cu 
oameni vrednici, aşa cum sunt şi oamenii din localitatea buzoiană în care m-am născut, 
acolo în regiunea de munte. Mi-am făcut prieteni, am avut respectul oamenilor de ambele 
naţionalităţi, români şi maghiari. Şi primul om care m-a felicitat după ce am luat repartiţia 
la Sfântu Gheorghe a fost o bună colegă a mea, cu care nu eram prietene la vremea aceea, 
ingineră din Baraolt. Mi-a spus: „Ştii unde vii?” I-am spus că nu ştiu. „Dar ştii cum vei 
supravieţui?”. Zic: „Nu”. „Prin respect.”. Eu, respectul şi dragostea de oameni le-am 
dobândit din familie. Aşa încât, vă mulţumesc. Vă doresc tuturor sănătate multă şi putere să 
găsiţi soluţii la problemele pe care oamenii vi le aduc zi de zi. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Vă 
mulţumim şi noi foarte mult. Domnul primar Antal Árpád.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Evident, 
respectăm decizia luată de dumneavoastră. Eu cred că am avut o relaţie sinceră şi corectă, 
pe parcursul celor peste 2 ani, de când suntem colegi în Consiliul Local. Chiar dacă nu am 
fost întotdeauna de acord, şi nu am avut acelaşi punct de vedere, cred că faptul că am 
dezbătut toate problemele cu sinceritate, contează foarte mult. Vă mulţumim pentru 
colaborare, mulţumim pentru ceea ce aţi făcut, şi vă vom simţi lipsa. Aveţi grijă de părinţi. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Mulţumesc şi eu, Rădiţa, că 
te cunosc de la catedră. Am fost şi atunci colegi, şi îşi dorim toate cele bune şi acolo unde 
te vei duce. (lb.m.): Mai am un lucru de anunţat. La sfârşitul săptămânii, la Budapesta are 
loc Galopul Naţional. Anul acesta, Sfântu Gheorghe va fi reprezentat de André Mónika, şi 
Coşeni are reprezentant, şi Lemnia este cea de-a treia aşezare din Covasna care are 
reprezentant la Galopul Naţional. Şi cred că nu toată lumea ştie, dar va avea loc şi un 
concurs internaţional de echitaţie, organizat a doua oară, iar România va fi reprezentată de 
un covăsnean român, Dan Manolăchescu. Eu cred că putem să ţinem pumnii strânşi celor 
patru reprezentanţi din judeţul Covasna, la sfârşitul acesta de săptămână, cu ocazia 
Galopului Naţional. Le dorim mult succes!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. La Diverse mai este înscris şi domnul primar Antal Árpád.”  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Cred că pot să 
vin cu două veşti bune. În perioada 1 ianuarie – 20 iunie 2014 s-a desfăşurat un concurs 
naţional de colectare selectivă a deşeurilor, la care a participat şi oraşul nostru, împreună cu 
Tega SA. În total, la acest concurs au participat 32 de oraşe, iar premiul principal a fost 
câştigat de Sfântu Gheorghe. Pe lângă înalta distincţie, oraşul nostru a mai câştigat şi un 
parc eco, cu wifi gratuit. Criteriile de jurizare au fost următoarele: starea centrelor de 
colectare, numărul acestora, aspectul lor, cantitatea de deşeuri colectate, comunicarea pe 
parcursul proiectului. Cred că acest premiu oferă calificative, în primul rând, locuitorilor 
acestui oraş. Aş dori să profit de ocazie, şi să mulţumesc, pe de o parte, conducerii SC Tega 
SA, căci ei organizează această muncă, dar pe de altă parte, fiecărui locuitor al oraşului 
Sfântu Gheorghe, căci am demonstrat că oraşul nostru este cel mai curat. Noi obişnuim să 
spunem că este cel mai frumos, cel mai cel, căci este al nostru, dar este un sentiment foarte 
plăcut când, într-un astfel de concurs, la care participă 32 de oraşe, primim recunoaştere şi 
din partea altora, şi o spun şi alţii, că noi suntem cei mai buni. Aş dori să mai spun că noi 



 

 

am legat acest concurs de programul nostru cu table interactive, care a fost un program de 
colectare a deşeurilor la şcoli şi în clase. În cadrul acestuia, am oferit diferitelor instituţii de 
învăţământ 8 astfel de table inteligente. Dintre acestea, 3 le-am oferit unor şcoli, iar 5 au 
fost primite de diferite clase – 3 clase de la Mikó, 2 de la Plugor Sándor. Astfel că, eu cred 
că a fost o idee excelentă, programul a fost foarte bun. Mulţumesc frumos, şi le mulţumesc 
tuturor celor care au luat parte la el. 
 Cel de-al doilea anunţ. Aş dori să solicit din partea Consiliului o împuternicire, prin 
care să pot semna un program internaţional iniţiat de Convenţia Primarilor. Acest program 
propune gestionarea efectelor şi a impactului schimbărilor climatice, iar obiectivul 
primordial este acela ca, în doi ani, să elaborăm o strategie general – aplicabilă, în scopul 
realizării planului de acţiune al utilizării energiei durabile. În baza structurii 2014 – 2020 a 
Programului Operativ Regional, există mai multe axe la care putem depune proiecte, 
pentru atingerea obiectivelor stabilite. De asemenea, mai pot să spun şi faptul că, din 
România, Sfântu Gheorghe este singurul oraş care a aderat la acest program. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumim frumos. Evident, că suntem mândri cu toţii, când Sfântu Gheorghe câştigă câte 
un premiu, sau este onorant pentru noi, că trăim aici. Să supunem la vot propunerea pe care 
a făcut-o domnul primar. Domnul Incze, pe acest subiect vreţi?” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „În legătură cu acest lucru aş 
dori să spun că, pe perioada verii au fost aici patru tineri împreună cu soţiile, din 
Hódmezővásárhely, şi s-au dus la piaţă, acest lucru fiind normal în Sfântu Gheorghe, după 
care au spus că ne felicită, căci nu ştiau cine este Tega, cel care păstrează curăţenia, dar ne-
au felicitat pentru faptul că nu mirosea urât, nu era dezordine, nu era mizerie. Aşa că, este 
foarte bine, când se pot spune şi lucruri bune. Mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da, aşa 
este. Mulţumim. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Este foarte importantă 
atitudinea pozitivă, şi dacă tot este aici domnul director al societăţii de salubrizare, atunci 
consider că merită aplauzele noastre, căci oraşul nostru s-a îmbogăţit cu un parc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Să 
supunem la vot propunerea domnului primar.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Am lăsat chiar la final, dar înainte să plecaţi o să vă spun, aşa 
cum am anunţat deja public, vă anunţ pe toţi că a avut loc un eveniment, după părerea mea, 
regretabil. Sâmbătă, în Sfântu Gheorghe. Între timp, astăzi am primit un telefon de la 
Asociaţia Mives, dar totuşi, pentru cei dintre dumneavoastră care nu ştiţi întregul subiect, o 
să-mi permit, foarte scurt, să vă spun că a existat o prezentare de film şi un eveniment 
organizat de Mişcarea celor 64 de Comitate, cu ocazia sărbătoririi, au spus ei, a intrării 
trupelor maghiare, în 13 septembrie 1940 la Sfântu Gheorghe, motiv pentru care am spus 
că voi ridica această problemă în Consiliul Local, şi pentru că, de fiecare dată, am fost 
coerent şi consecvent, atacând în luări de poziţie, atât extremiştii de dreapta pe care-i au 
românii, cât şi cei maghiari. Aşa cum cred că, deopotrivă şi partidul Jobbik a făcut destul 
rău în Transilvania, dar şi Noua Dreaptă, România Mare, şi mai nou Partidul România 
Unită. Ei bine, acum am vorbit despre acest subiect pentru că este cumva şi locul şi 
momentul de a vorbi şi noi despre asta, pentru că era vorba de un sediu pe care Consiliul 
Local Sfântu Gheorghe l-a acordat gratuit către asociaţia respectivă, către Asociaţia Mives 
cum spuneam, şi acolo a avut loc, într-o clădire pe care noi o deţinem în proprietate, este a 



 

 

Municipiului Sfântu Gheorghe. Am fost şi sunt în continuare curios care e reacţia 
domniilor voastre pe acest subiect, dar trebuie să vă spun în plus, faţă de ceea ce 
anunţasem până acum, că am fost sunat de domnii care reprezintă Asociaţia Mives, şi 
dânşii au spus că nu au ştiut despre ce este vorba în cadrul evenimentului, şi că nu 
Mişcarea 64 de Comitate, ci o persoană fizică a împrumutat această sală, ca să spun aşa. Iar 
ei spun că, de acum încolo vor fi mult mai atenţi la asemenea manifestări. Nici nu aveam în 
principiu ceva cu Asociaţia Mives, aşa cum îi ştiu de ani de zile, aveam o părere foarte 
bună despre activităţile lor, doar că sediul este al lor, iar evenimentul de acolo nu cred că-şi 
avea locul. Cred că vă puteţi imagina, la o comparaţie la fel de nebunească aş putea spune 
eu, în care Noua Dreaptă ar veni să susţină, într-un sediu pe care Primăria l-ar avea, sau 
Teatrul „Andrei Mureşanu”, şi ar spune de ce maghiarii ar trebui să stea în România. O 
aberaţie enormă, la care evident m-aş declara la fel de indignat ca şi acum. Domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Vreau să vă spun 
că eu nu cunosc exact conţinutul materialului care a fost prezentat la Casa Mives, şi vreau 
să spun foarte clar, că nu sprijin nicio acţiune care are caracter extremist, în imobilele 
deţinute de Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, însă totuşi trebuie să spunem că 13 
septembrie 1940 a fost un moment care face parte din istoria noastră. Deci, a comemora un 
moment din istorie nu mi se pare că este un lucru neapărat de judecat. Pe 13 septembrie 
1940, foarte mulţi cetăţeni din Transilvania, din municipiul Sfântu Gheorghe s-au bucurat 
de venirea trupelor în oraş. Şi practic, dacă nu putem accepta ideea că acest lucru s-a 
întâmplat, a fost un moment din multe alte momente ale secolului XX, acel secol extrem de 
zbuciumat, cu foarte multe momente în care graniţele au fost modificate, deci în sine, încă 
o dată vă spun, nu cunosc conţinutul materialului, nu am fost acolo, nu ştiu ce s-a vorbit, ce 
s-a discutat acolo, dar doar faptul că cineva îşi aminteşte de acest moment istoric nu cred 
că este o problemă, pentru că este parte din istoria noastră. Pe 13 septembrie 1940, 
Transilvania de Nord a fost redată Ungariei, şi după aceea, în 1944 a fost redată României, 
deci la fel cum se fac acţiuni pentru momentul '44, de ce nu am putea accepta, că se fac 
acţiuni şi pentru momentul '40. Fără să spun eu, care îmi place care nu-mi place, cred că 
fiecare are o părere despre acest lucru, dar de ce nu am putea să discutăm despre ceva, sau 
să ne amintim de un moment care s-a întâmplat. Încă o dată. Dacă s-a discutat, şi au fost 
jigniţi unii sau alţii, atunci îi judec şi mă delimitez 100%. Nu ştiu ce s-a făcut acolo, ce s-a 
întâmplat acolo, ştiţi foarte bine care este părerea mea despre această organizaţie. Nu ştiu 
dacă problema dumneavoastră este organizaţia, sau ceea ce s-a făcut în clădirea respectivă. 
Deci, de aceea vă spun, eu nu am toate informaţiile, însă doar faptul că cineva îşi aminteşte 
de momentul 13 septembrie 1940 nu mi se pare capăt de ţară.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Domnul 
Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Mă bucur 
că domnul primar a exprimat ceea ce aş fi menţionat şi eu. Pe de altă parte, ştim foarte bine 
că săptămâna trecută a fost săptămâna cu un du-te – vino continuu la Sfântu Gheorghe, în 
anii'40. Deci, în data de 8 au sărbătorit românii faptul că au redobândit Ardealul de Nord. 
În data de 13, cândva maghiarii sărbătoreau faptul că au au ajuns înapoi la Ungaria. Toţi 
simţim compasiune ori pentru bunica, ori pentru bunicul nostru. Să înţelegem acest lucru. 
Ceea ce pentru unii înseamnă bucurie, pentru ceilalţi poate însemna tristeţe. Întrebarea mea 
către colegul meu consilier este dacă s-a întâmplat ceva nelalocul lui, ceva deranj, ceva 
ţipete, urlete, spargeri, înjurături, sau certarea altora, cum se întâmplă destul de des şi la 1 
Decembrie? Mulţumesc foarte mult.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Nu cred 
că s-au făcut acte de vandalism, dar la 1 Decembrie, să ştiţi că a fost greşit şi 
comportamentul celor de la Noua Dreaptă, dar cel puţin la fel de greşit, dacă nu chiar mai 
greşit, pentru că era 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, a fost provocatoare tocmai 
mişcarea celor, întâmplător exact din Mişcarea celor 64 de Comitate despre care vorbeam 
şi în acest caz, aceiaşi tineri care ne-au reamintit că aici nu este România, şi faţă de care nu 
cred că suntem oamenii care ar trebui să reacţionăm. Cred că dumneavoastră ar trebui 
cumva să reacţionaţi la adresa lor, pentru că la fel facem şi noi, sau unii dintre noi. 
Suficient de dur şi puternic, când ne expunem criticilor românilor, aşa zis verzi sau 
extremişti, şi când spunem că nu este în regulă să se întâmple aşa ceva, şi să ne fi aruncat 
nici nouă în faţă, lucrul acesta, şi nici ceea ce fac extremiştii români faţă de, sau cum 
vorbesc faţă de maghiari, mai ales în contextul în care mai puţin de o lună de zile până la 
un meci care, cu siguranţă va inflama din nou situaţia între România şi Ungaria. Nu cred că 
avem nevoie de asemenea momente. O să-mi permit să-i răspund domnului primar despre 
momentul istoric, dar până atunci dau cuvântul domnului primar, pe urmă domnului 
Bálint.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu cred că de fiecare dată m-
am delimitat de toate organizaţiile extremiste. Am spus foarte clar că nu sunt dispus să stau 
lângă oameni care strigă: Ţinutul Secuiesc nu e România, pentru că eu sunt conştient de 
faptul că Ţinutul Secuiesc face parte din România. Peste o oră şi 45 de minute va fi 
prezentat, la Cluj, proiectul de autonomie a Ţinutului Secuiesc, din România. Aşa se 
numeşte şi proiectul. Este dunumirea proiectului. Proiect de autonomie a Ţinutului 
Secuiesc din România. Nu din afara României, ci este din România. Deci, eu cred că e 
foarte bine să fim întotdeauna foarte fermi împotriva celor care sunt extremişti, însă să nu 
încercăm să discutăm despre momente ale istoriei care, până la urmă, suntr reale, şi să 
încercăm să facem că nu s-au întâmplat aceste lucruri. Referindu-ne la diferenţa dintre 
Noua Dreaptă şi 64 de Comitate, este o diferenţă, totuşi. Cei de la 64 de Comitate sunt de 
aici din Sfântu Gheorghe, din Târgu Secuiesc, sunt oameni ai locului, iar cei de la Noua 
Dreaptă vin din diferite zone ale ţării, ca să facă deranj la noi. Deci, nu vreau să-i apăr pe 
cei de la 64 de Comitate, să nu mă înţelegeţi greşit, însă este totuşi o diferenţă. Nu i-au dus 
cei de la 64 de Comitate la Craiova să facă ceva, să-i jignească pe românii de acolo, însă 
cei de la Noua Dreaptă vin întotdeauna la Sfântu Gheorghe să jignească comunitatea 
maghiară. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „V-aş 
mulţumi şi eu pentru ultima propoziţie, dar trebuie să vă zic că nu este un factor bun, este 
un factor agravant. Faptul că nu aveţi aici români suficient de, hai să spunem chiar nebuni, 
să iasă pe stradă şi să-i atace pe maghiari, ăsta-i chiar un lucru foarte bun. Nu este un lucru 
rău. Faptul că vin alţii, din alte părţi, să facă nebunie aici, înseamnă că românii de aici au 
înţeles că lucrurile sunt puţin altfel, şi că ar trebui să colaborăm şi să mergem înainte 
împreună, şi nu altfel. Deci, mie mi se pare factor agravant că există cetăţeni de etnie 
maghiară care ar vrea să mă alunge pe mine de aici, sau să spună că aici nu este România, 
şi e foarte bine, şi mă mândresc, dacă chiar nu există reprezentanţi de Noua Dreaptă în 
zonă. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Totuşi, dacă la început am 
spus că nu am organizat această şedinţă, şi nu are nicio legătură, şedinţa de azi, cu 
referendumul din Scoţia, haideţi să discutăm, totuşi, despre momentul cel mai important al 
zilei pentru viitorul Europei. Pentru că, acest referendum din Scoţia ascunde totuşi foarte 
multe lucruri extrem de importante. Şi vă spun sincer, că pe mine nu mă interesează 



 

 

rezultatul referendumului. Am punctul meu de vedere, şi eu doresc să câştige una din părţi. 
Dacă vreţi, vă spun şi că îmi doresc să câştige cei care spun „nu”, şi nu cei care spun „da”. 
Deci, îmi doresc să câştige cei care sunt unionişti, şi nu cei care sunt separatişti. Acesta 
este punctul meu de vedere, dar mă interesează mai puţin rezultatul. Mă interesează faptul 
că, în secolul al XXI-lea, în Europa, într-o ţară cu adevărat democratică şi civilizată, se 
poate organiza un referendum, iar cei care nu sunt de acord cu faptul că unii îşi doresc 
separare de Marea Britanie, nu prin metode administrative, juridice, nu merge un prefect şi 
atacă hotărârea adoptată de scoţieni, nu se duce premierul să dea în judecată pe scoţieni, că 
vor să facă referendum, ci se duce şi face campanie. Deci, Guvernul de la Londra permite 
ca scoţienii care reprezintă 8% din populaţia Marii Britanii, ca scoţienii să organizeze un 
referendum, iar ei fac campanie electorală, merg între scoţieni şi vin cu argumente de ce e 
mai bine să nu se separe, dar au făcut acest proiect „Better together”. Deci, nu au încercat 
prin metode administrative, juridice, să obstrucţioneze un drept fundamental al unui popor, 
să-şi spună ce vrea să facă cu viitorul lui. Deci, haideţi să vedem care este distanţa dintre 
democraţia din România şi democraţia din Marea Britanie unde, până acum, niciodată nu 
ni s-a permis să organizăm un referendum, nu despre independenţa Ţinutului Secuiesc, nici 
despre autonomia Ţinutului Secuiesc, sau nici măcar despre faptul că am dori să fie o 
regiune de dezvoltare a Ţinutului Secuiesc. Care este distanţa dintre o regiune de 
dezvoltare, până la independenţa Scoţiei? Nu? Doar dovada faptului că nu există o 
democraţie reală în România. Este o dovadă a faptului că există o democraţie în Marea 
Britanie, unde nu încearcă nimeni să obstrucţioneze un proces, şi ăsta cred că este 
momentul cel mai important, nu rezultatul. Nu mă interesează rezultatul. Mă interesează 
faptul, şi un liberal ar trebui să fie un mare sprijin în acest sens, şi pentru comunitatea 
maghiară. Faptul că premierul Marii Britanii merge în Scoţia, chiar în aceste zile este în 
Scoţia, şi face campanie între scoţieni, să voteze „nu”, şi să nu voteze cu „da”. Aici începe 
democraţia, şi cred că ăsta este precedentul pentru Europa, ceea ce se întâmplă azi în 
Scoţia, şi nu rezultatul referendumului din Scoţia. Nu faptul că cei care spun „da”, sau cei 
care spun „nu” vor fi majoritari, ci faptul că este permis pentru un popor, nu sunt întrebaţi 
toţi locuitorii Marii Britanii ce să fie cu Scoţia, ci sunt întrebaţi acei 8% care vor să spună 
dacă rămân sau nu rămân în Marea Britanie. Acesta este, cred eu, momentul istoric şi cred 
că va fi un punct zero pentru democraţie, în Europa, în deceniile următoare. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.ro.): „Da, 
pentru că tot aţi spus că liberal ar trebui să facă sau să nu facă un anumit lucru, eu vă spun 
sigur, că sunt un adept al discuţiilor despre acest subiect. V-am spus tot timpul, campania 
electorală nu este un moment bun pentru că sigur majoritatea oamenilor din ţară, nu cei 
care trăiesc aici cu maghiarii, se vor inflama stupid pe acest subiect, fără să cunoască de 
fapt, realitatea. În al doilea rând, v-aş spune că mai bine ar fi să plecaţi de la guvernare, 
dacă un asemena prim-ministru vă face asemenea şicane, dacă un asemenea prefect vă vace 
o asemena şicană, şi vă dă în judecată. E normal să plecaţi de lângă dânşii, şi cred că o 
poziţie constructivă alături de unii care ar înţelege doleanţele dumneavoastră, ar putea să 
creeze o legătură bună, dar cu siguranţă nu într-o campanie electorală. Eu cred că 
momentul pe care domnul Kelemen Hunor l-a ales să-şi lanseze acum candidatura, cu 
asemenea proiect, va aduce din nou o pată pe acest proiect, nu va duce la chestiuni 
constructive. Eu vă promit, şi cu asta vă promit, că doar vă dau cuvântul, nu mai spun, că 
aşa cum am spus de fiecare dată, nu în campanii, dar din luna ianuarie cred că, nu cred, cu 
siguranţă eu personal sunt dispus să discutăm despre toate greşelile care există în proiectul 
acesta de autonomie, şi cu siguranţă ele există, şi el poate fi oricând îmbunătăţit. Domnul 



 

 

primar, atunci domnul Incze.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Aş dori să spun că mă mir 
foarte tare de unii oameni, că nu se poate înţelege faptul că, până la urmă, că suntem 
popoare foarte mici, aici în Europa Centrală. Şi de multe ori, marile popoare, nu vreau să le 
enumăr acum, căci sunt oameni inteligenţi, ei fac istoria, şi ei o dirijează. Datoria noastră 
ar fi, aici la Sfântu Gheorghe, deloc în Europa Centrală, să înţelegem că noi, popoarele 
mici avem nevoie unele de altele. Nu se pot trasa frontiere mari, ci trebuie să ştim că vom 
reuşi şi pe viitor, dacă ne respectăm unii pe alţii, căci altfel este imposibil, şi pot urma 
lucruri foarte triste dacă suntem potrivnici unii faţă de ceilalţi. Acest lucru trebuie înţeles, 
indiferent de limba pe care o vorbeşte fiecare, sau ce religie are. Aici este un exemplu 
concret, pe care să-l vedem. Este aici această frumoasă doamnă profesoară, şi nu pot să 
vorbesc cu dumneaei, căci nu ştiu bine româneşte, şi de ce nu, poate să explice, dar de câte 
ori ne-am întâlnit, ne-am zâmbit frumos, nu este un zâmbet de dragoste, am trecut de acea 
vârstă, dar foarte respectuos şi frumos, ca şi cum ne-am fi înţeles unul pe celălalt. Şi aşa se 
pot percepe lucrurile. O singură propoziţie de preot, pe care sunt obligat să o spun: 
„Iubeşte-ţi aproapele, aşa cum te iubeşti pe tine însuţi!”. Atât. Nu vreau să predic. Atunci 
am putea să ne înţelegem. Mulţumesc frumos. Am încheiat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Vă 
mulţumesc foarte mult, domnul Incze. Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Eu am vrut doar să spun, că 
acest proiect nu este un proiect Guvernamental, dar aşteptăm propunerea ACL-ului, în ceea 
ce priveşte susţinerea acestui proiect. Deci, putem să fim cureaua de transmisie a 
informaţiilor, dacă liderii partidelor nu pot comunica, dumneavoastră convingeţi liderii 
dumneavoastră, şi eu transmit către Kelemen Hunor, că susţineţi proiectul. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.ro.): „Domnul 
Bálint József.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF  (lb.m.): „Chiar dacă proiectele de hotărâre de 
pe Ordinea de zi nu au reflectat destul de clar activităţile municipalităţii, cred că asupra 
invitaţilor noştri, punctul Diverse a lăsat o impresie mult mai pregnantă, şi revenind la 
problema ridicată de domnul Guruianu (lb.r.): Domnul Guruianu, vorbeaţi că unii strigau 
că aici nu este România; dumneavoastră le-aţi dat crezare? Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Cred că 
vă daţi seama, că răspunsul este destul de simplu, de asta locuiesc aici. Să ştiţi că, spre 
deosebire de mulţi din această sală, şi trebuie să spun acest lucru, eu am ales să trăiesc aici, 
nu m-am născut aici, dar am ales, pentru că îmi place foarte mult acest oraş, aşa cum este 
el, cu majoritatea maghiară şi cu minoritatea românească. Doamna Pârvan, vă rog.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.ro.): „Nu puteam să nu iau cuvântul la o 
asemenea discuţie, era imposibil. Deşi n-am avut de gând, am ascultat aşa, am mai aflat 
unele lucruri, că eu acum am început şcoala, şi sunt ocupată cu şcoala, nu cu politica. 
Mulţumesc tare mult domnului preot, că eu chiar nu mi-am imaginat că există în sală 
oameni, în sala asta de consiliu, oameni care gândesc ca dânsul. Îi mulţumesc profund şi 
sincer, pentru modul în care gândeşte. Dar vreau să-i spun în acelaşi timp, că dacă ar fi aşa 
cum ar fi dânsul, ar fi extraordinar, dar ar dispărea superba meserie de politicieni la vârf. 
Sunt oameni care, de 25 de ani nu mai muncesc, ci se străduiesc să ne arate cât suntem de 
răi unii sau ceilalţi. Deci, ar trebui să dispară acea meserie, aşa, acolo de la vârf, acei 
oameni care de 25 de ani arată cu degetul unii spre alţii, şi asta chiar cred că nu se mai 
poate întâmpla. În orice caz, vă mulţumesc pentru gândurile bune, aş vrea să se întâmple 
aşa, dar nu ştiu ce gândesc tinerii. S-ar putea să zică: ăăăă, ăştia....puneţi dumneavoastră în 



 

 

loc, ce-i de pus. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): 
„Mulţumesc şi eu. O zi bună vă doresc. Ne vedem în octombrie.” 
 
 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 extraordinare a Consiliului Local din data de 11 decembrie 
2014. 
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