
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 48.177/2014 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 9 octombrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 16 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Csatlos László, Magyarósi Imola – Piroska, 
Pârvan Rodica, Tischler Ferenc.   
 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. 1.663/03.10.2014.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva Judit, viceprimar al municipiului 
Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul Municipiului Sfântu Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Puţină atenţie, vă 
rog frumos. Salut cu drag şi respect consilierii prezenţi la şedinţă. Prima dată, vă rog să 
adoptăm Procesele – Verbale ale şedinţelor anterioare de consiliu. Suntem prezenţi, 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 15, nu-i aşa? Suntem prezenţi 16 consilieri. Deci, avem cvorum. Primul 
proces – verbal pe care-l supun votului este cel al şedinţei din 5 august. Vă rog frumos să 
votăm în legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc frumos. Acum, vă rog respectuos să votăm în legătură cu procesul – 
verbal al şedinţei din 12 august.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mai avem un proces – verbal, cel al şedinţei din data de 21 august. Vă rog să 
votăm acum în legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Şedinţa de azi este una extraordinară, a cărei Ordine de zi cred că a 
primit-o toată lumea. Este cineva cine doreşte să intervină în legătură cu aceasta, sau la 
Diverse? S-a prezentat doamna viceprimar Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu 
salut cu drag colegii consilieri şi reprezentanţii presei. Vă rog frumos, dacă sunteţi de 
acord, să includem un punct D1 pe Ordinea de zi a şedinţei de azi, care se referă la 
realizarea unui parteneriat care este important pentru organizarea Târgului de Toamnă. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog, dacă 
sunteţi de acord, să votăm în legătură cu propunerea care s-a făcut auzită.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Mai are cineva propuneri de făcut? La Diverse? Nu este nimeni. 
Mulţumesc frumos. Mie mi se ordonă, căci lângă mine stau doamne, şi s-a făcut auzită 



 

 

porunca să supun la vot Ordinea de zi. Vă rog să votaţi în legătură cu Ordinea de zi. O 
aprobaţi?” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
 „S-a aprobat. Să trecem la punctele de pe Ordinea de zi. Primul punct îl prezintă 
cine nu este aici. În locul domnului viceprimar Tischler Ferenc, va prezenta doamna 
viceprimar Sztakics Éva. Trebuie să spun că, la cât de serios sunt ca şi preşedinte de 
şedinţă, nici domnul primar n-a îndrăznit să vină să intervină în prezidarea şedinţei.” 

PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Comunitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2014. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
lipsa domnului viceprimar Tischler Ferenc, acesta m-a însărcinat pe mine să prezint 
proiectul de hotărâre. Organigrama Direcţiei de Asistenţă Comunitară se lărgeşte cu o 
funcţie. Aceasta provine din crearea unui nou post la Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Hófehérke”. Pentru fiecare 100 de copii, la grădiniţă trebuie angajat un asistent medical. 
La grădiniţa mai sus menţionată sunt peste 200 de copii, dorim să angajăm încă un asistent 
medical. Salariul acestuia va fi plătit de Minister. În afară de asta, la Direcţia de Asistenţă 
Comunitară se mai realizează o  regrupare, dar care nu presupune post suplimentar sau 
cheltuieli suplimentare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
observaţii, intervenţii? Deoarece nu are nimeni, vă rog să votăm în legătură cu proiectul de 
hotărâre prezentat.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
287/2014. 
 „S-a adoptat. Să trecem la punctul 2 de pe Ordinea de zi. Deoarece domnul primar 
nu este prezent, o rog pe doamna viceprimar să prezinte proiectul de hotărâre.” 

PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea 
Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a 
localităţilor membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat 
cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să dezmembrăm 
terenul de pe strada Jókai Mór, unde se află groapa de gunoi a oraşului. O parte ar rămâne 
şi pe viitor în administrarea S.C. Tega S.A., iar celălalt lot l-am da în administrare 
Consiliului Judeţean, până în momentul închiderii definitive a gropii de gunoi.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
întrebări, sau observaţii legate de punctul prezentat? Nu se prezintă nimeni, aşa că vă rog 
să votaţi în legătură cu acesta.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 288/2014.  
 “S-a adoptat. Mulţumesc că aţi votat. Urmează punctul 3. O rog, din nou, pe 
doamna viceprimar să-l prezinte.” 

PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în 
Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe pentru înfiinţarea 
unui S.R.L. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Este 
necesară această aprobare, căci pentru curăţarea spaţiilor verzi, S.C. TEGA S.A. doreşte să 



 

 

înfiinţeze un S.R.L. Denumirea acestui S.R.L. ar fi TEGA KER S.R.L., iar pentru ca acest 
lucru să se poată înfăptui, şi să poată fi demarată procedura de înfiinţare a societăţii, 
trebuie să acordăm un mandat special reprezentanţilor Consiliului local al municipiului 
Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. TEGA S.A.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
întrebări? Deoarece nu este nimeni, să votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 289/2014. 
  „S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind mandatarea 
reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” pentru aprobarea modificării şi completării 
Statutului Asociaţiei în conformitate cu prevederile H.G. nr. 742/2014. Prezintă: Sztakics 
Éva-Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Asociaţia AQUACOV a fost înfiinţată de Consiliul Judeţean şi alte 31 de consilii locale. A 
funcţionat destul de greu, căci până acum, toate deciziile care trebuiau luate necesitau vot 
unanim, cu prezenţa tuturor consilierilor consiliilor locale. Legea a uşurat puţin situaţia, şi 
acum permite ca numei cei interesaţi într-o anumită problemă să voteze, numai consiliile 
locale implicate în problema respectivă. În acest sens am dori să modificăm Statutul 
Asociaţiei.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Întrebări, 
observaţii? Nu are nimeni, aşa că, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
290/2014. 
  „S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 

PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru rectificarea H.C.L. nr. 
232/2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
Realizare acces şi utilităţi la locuinţele de serviciu din incinta Spitalului Judeţean de 
Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf” din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-
Judit, viceprimar. 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În 
curtea Spitalului Judeţean „Dr. Fogolyán Kristóf” se construiesc locuinţe de serviciu pentru 
medici. În documentaţia referitoare la aceste lucrări, din păcate, două poziţii au fost 
inversate între ele,  valoarea proiectării reţelei de electricitate şi a celei de gaz. Acum am 
dori să rectificăm acest lucru. Per ansamblu, valoarea nu se modifică.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Întrebări, 
observaţii? Nu are nimeni, aşa că, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
291/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumim frumos.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea 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. Aşa 
cum se ştie, Colegiul Reformat s-a extins şi cu o grădiniţă, cu Grădiniţa „Kőrösi Csoma 



 

 

Sándor”, astfel că a crescut şi numărul membrilor în Consiliul de Administraţie. În acest 
sens, în loc de cei doi reprezentanţi ai Consiliului Local, care au fost până acum, acum 
trebuie să fie trei reprezentanţi. Domnii József Álmos şi Tischler Ferenc au reprezentat 
până acum Consiliul Local. Eu aş propune, dacă şi dumneavoastră sunteţi de acord, ca 
domnul consilier Bálint József să fie cel de-al treilea reprezentat în Consiliul de 
Administraţie al acestei instituţii de învăţământ.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Nu a avut 
încredere în mine, domnul primar. A observat că eu conduc şedinţa şi a urcat să mă ajute. 
Mulţumim că aţi venit. Aţi auzit prezentarea. Are cineva întrebări? Dacă nu, atunci îl rog 
pe domnul Bálint să accepte. Domnul Guruianu doreşte să intervină?” 

Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Două lucruri. Evident, 
nu despre propunere, bine-nţeles, despre asta o să votăm. Vroiam doar să-i transmit 
doamnei viceprimar dacă n-ar trebui să le răspundem celor din şcoli, că e aceeaşi listă, sau 
se schimbă, pentru că ne-au atras cumva atenţia că au trimis nişte scrisori, dacă rămân 
exact aceiaşi consilieri din anul trecut. Nu de alta, dar am zis că în lege scrie explicit că la 
începutul anului, Consiliul trebuie să trimită propunerile. Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Vă rog frumos să 
răspundeţi.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Eu am răspuns fiecărei 
şcoli care a adresat întrebări. Trebuie ştiut faptul că, în Consiliul Local, reprezentanţii au 
fost aleşi în Consiliile de Administraţie pe o perioadă de 4 ani. Totodată, reprezentanţii 
primarului, numiţi prin Dispoziţie de Primar sunt numiţi pe perioadă nedeterminată. Deşi 
metodologia de aplicare în Consiliile de Administraţie a şcolilor a apărut doar acum, în 
luna septembrie, menţionează faptul că trebuie să fie organizate din nou Consiliile de 
Administraţie. Acest lucru înseamnă că fiecare şcoală, sau instituţie de învăţământ trebuie 
să emită un Regulament în care se stipulează reprezentanţii părinţilor, reprezentanţii 
profesorilor, reprezentanţii consiliului şi ai primarului. În situaţia în care din partea noastră 
nu survin modificări, merg mai departe aceleaşi persoane. Deci, am discutat acest lucru şi 
cu doamna secretar, şi se pare că, din acest punct de vedere, nu există impediment legal. 
Unde există modificări, acolo evident că anunţăm, luăm hotărârile, după care urmează o 
nouă modificare, căci prin plecarea doamnei Palela se eliberează nişte locuri, deci în 
viitorul apropiat vom actualiza listele, dar nu facem acest lucru în fiecare săptămână. 
Mulţumesc.” 

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul consilier 
Váncsa Albert doreşte să ia cuvântul.” 

Domnul consilier VÁNCSA ALBERT (lb.m.): „Mă adresez cu respect Consiliul 
Local, dacă tot vorbim de modificări, atunci să se ia în considerare eventual faptul că nu aş 
dori să iau locul domnului Nemes Előd, predecesorul meu, în Consiliile de Administraţie în 
care a fost dumnealui. Nu doresc să iau locul nimănui, cred că domnul consilier Guruianu a 
fost la Şcoala Sportivă, dar timp de 40 de ani am fost la acea şcoală, am participat la 
fondarea ei, şi aş dori, dacă se poate, ca în locul Şcolii Generale Colan, să particip la 
Şcoala Sportivă, în Consiliul de Administraţie. Dacă Consiliul Local nu are nimic 
împotrivă.” 

Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Am notat. Aceasta este o 
problemă mult discutată, căci Şcoala Sportivă nu aparţine Consiliului Local. La vremea 
aceea, şcoala a cerut reprezentant, şi Consiliul a numit, dar nici acum nu este clar, din 
punct de vedere legal, dacă trebuie sau nu trebuie să aibă Consiliul Local reprezentant în 
Consiliul de Administraţie al unei instituţii care nu este subordonată Consiliului Local. 



 

 

Şcoala Sportivă şi Şcoala Specială nu aparţine Consiliului Local. Nu ştiu dacă domnul 
Guruianu a participat în Consiliul de Administraţie. Dar, de fapt, Consiliul nu ar trebui să 
aibă reprezentant. (lb.ro.): Ai fost? Ai participat? Atunci o să luăm în considerare, în 
următoarea modificare. Cred că va fi oricum după completarea listelor cu înlocuirea 
doamnei Palela.”  

Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Acum, cred că 
toată lumea a spus ceea ce a vrut să spună. Întreb dacă este Consiliul de acord cu 
prezentarea făcută? Vă rog să votăm în legătură cu numirea domnului consilier Bálint 
József în Consiliul de Administraţie.” 

Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate. 
„Cu mare bucurie anunţ că, s-a aprobat cu 16 voturi pentru. Îi dorim domnului 

Bálint spor la treabă. Acum, să votăm despre întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 292/2014. 
 „S-a adoptat. Mulţumim frumos. Urmează punctul 7 de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L nr. 156/2014 privind aprobarea proiectului „Sistematizare verticală şi 
amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din municipiul Sfântu Gheorghe” 
şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Anunţ 
cu mare bucurie faptul că mâine, domnul primar va semna contractele de finanţare pentru 3 
şcoli, deci acum e sigur că şcolile „Kós Károly”, „Puskás Tivadar” şi „Mikes Kelemen” 
vor primi finanţări. Cea de-a patra şcoală pentru care am depus proiect de finanţare este 
„Nicolae Colan”, dar aici trebuie să facem o rectificare bugetară, dar pentru noi este 
avantajoasă această modificare, căci la proiectele de până acum, aşa cum am spus şi la o 
şedinţă anterioară, gardurile şi aleile nu au fost considerate a fi cheltuieli eligibile, dar la 
acest proiect au revenit, şi au spus că totuşi aparţine de şcoală, atât gardul cât şi trotuarele, 
iar pentru asta vor majora cu 300.000 de lei cuantumul cheltuielilor eligibile, din care vor 
finanţa 98%. la celelalte 3 proiecte am negociat la Alba Iulia. E posibil să încheiem anexe, 
şi vor reveni şi în cazul acestora şi vor include aceste cheltuieli care sunt acum ale 
Consiliului Local, la cheltuieli eligibile.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Are cineva 
observaţii? Domnul Guruianu doreşte să intervină?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da, mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.r.): „Şi eu mulţumesc 
dacă, (lb.m.) doreşte să intervină la subiect.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Numai o întrebare, 
doamna viceprimar. Printre cele 3 care au mai rămas, se află şi Colegiul Naţional „Mihai 
Viteazul”?” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Era un program în care 
puteam să depunem proiecte pentru acele instituţii care aveau deja achiziţiile publice 
realizate şi chiar lucrările făcute, sau nedecontate, şi valoarea acestor lucrări trebuia să fie 
peste 500.000 de lei. În Municipiul Sfântu Gheorghe, 4 şcoli erau în această situaţie. Cele 3 
enumerate, plus Colanul. La toate cele 4 am depus proiecte şi se pare că toate 4 vor intra la 
finanţare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Este mulţumit 
domnul Guruianu cu răspunsul? Da sau nu?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Da. Am înţeles despre 



 

 

ce e vorba.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.r.): „Atunci, nici o 
problemă nu este. (lb.m.): Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
293/2014. 
 „S-a adoptat. Mai avem un punct pe Ordinea de zi, pe care l-a propus doamna 
viceprimar.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe, S.C. TEGA S.A., Asociaţia 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Judeţul Covasna şi Asociaţia Unităţilor de Alimentaţie 
Publică Sfântu Gheorghe – SVESZ, în vederea finanţării şi organizării evenimentului de 
interes public „Târg de toamnă”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar.  
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Pentru Târgul de Toamnă 
care se va organiza la sfârşitul acesta de săptămână, dorim să încheiem un parteneriat între 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, S.C. TEGA S.A., ASIMCOV şi SVESZ 
(Asociaţia Unităţilor Hoteliere şi Restaurantelor). Anunţ cu respect faptul că îmi voi opri 
aparatul de vot şi nu voi participa la votare, căci soţul meu este preşedintele SVESZ.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
intervină în legătură cu acest subiect? Vă rog să votaţi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot Sztakics Éva-Judit, 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 294/2014. 
 „Mulţumesc frumos. S-a adoptat. Doreşte cineva să ia cuvântul la Diverse? Totul e 
bine, când se termină cu bine. Domnul primar doreşte să ia cuvântul. Vă rog să-l 
ascultăm.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Totul 
este bine, când se termină cu bine, dar eu nu aş dori să vorbesc despre un lucru bun şi 
pozitiv, nu voi anunţa o veste bună doamnelor şi domnilor consilieri. Cred că toată lumea a 
aflat deja din presă faptul că Curtea de Apel din Braşov, într-un imobil unde flutură 
steagurile judeţului Braşov, a decis că steagul aprobat şi adoptat de Consiliul Local Sfântu 
Gheorghe este ilegal. Este drept că ne aşteptam la această decizie, nu m-a mirat foarte tare. 
Acesta a fost motivul pentru care, cu câteva luni în urmă, am solicitat unui număr cât mai 
mare de persoane fizice şi asociaţii civile să se implice în acest proces, căci acum, când am 
epuizat toate treptele legale din România, şi am pierdut acest proces, dorim să continuăm la 
Strasbourg. Suntem convinşi că prin această decizie vom putea demonstra faptul că, la ora 
actuală, în România, serviciile legislative sunt utilizate pentru a limita drepturile 
comunităţii maghiare. Peste 100 de localităţi au steaguri proprii, aprobate, fiind anulate 
doar hotărârile localităţilor din Ţinutul Secuiesc. Toate acestea, în condiţii în care stema 
oraşului Sfântu Gheorghe a fost aprobată de Comisia de Heraldică, fiind adoptată, prin 
Hotărâre Guvernamentală, şi de Guvernul României. Deci, su s-ar fi putut aduce 
argumentul că este o stemă ilegală, sau că nu este acceptată şi aprobată. Tot ce este posibil, 
ca la vremea când se va sfârşi procesul la Strasbourg, va exista şi în România o lege, dar 
independent de asta, eu cred că trebuie adusă la cunoştinţa opiniei publice internaţionale ce 
decizii sunt luate de legiuitorii din România. Aşa că, eu vă mulţumesc pentru sprijinul de 
până acum, şi mă bazez, şi pe viitor, pe sprijinul tuturor. Vă mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Doreşte cineva să 
ia cuvântul? Domnul consilier Guruianu, poftiţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. O 
singură remarcă peste ceea ce a spus domnul primar. Cred că nu-i un atac la adresa 



 

 

comunităţii maghiare, e un atac la adresa cetăţenilor din Sfântu Gheorghe, şi a judeţului 
Covasna în general. Şi spun asta ca un om care are pe desktop descărcate 26 de steaguri din 
judeţe din ţară, sau localităţi din ţară, şi mă uit la ele cât de frumos flutură, şi toată lumea 
are voie să le pună, şi înţeleg că al nostru nu e bun, sau nu e corect în justiţie. Mi se pare 
complet nelalocul lui, o asemenea hotărâre şi o dovadă clară a discriminării asupra oraşului 
Sfântu Gheorghe şi a judeţului Covasna, nu asupra comunităţii maghiare. Pentru că, aşa 
cum nu numai eu, ci şi un alt coleg de-al meu, consilier din legislaţia trecută, am votat 
acest steag, am făcut-o în deplină cunoştinţă de cauză, şi bazându-ne pe faptul, cum spunea 
şi domnul primar, că Institutul de Heraldică al României a aprobat această stemă care nu a 
fost atacată, şi nu poate fi atacată în afară de nişte specialişti. Sunt alături de acest demers, 
aşa cum am fost şi în momentul în care el a fost, de la început, aprobat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul primar 
doreşte să răspundă.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. În legătură cu 
corectarea pe care ai făcut-o, într-adevăr au fost foarte mulţi cetăţeni de naţionalitate 
română care au semnat, la vremea respectivă, deci din acest punct de vedere nu este etnică, 
însă totuşi, nu putem să nu observăm faptul că doar în acele localităţi unde trăiesc în număr 
semnificativ maghiari, au fost anulate aceste hotărâri. Pentru că, de la judeţul Gorj, până la 
comuna Bălăbăneşti din judeţul Galaţi, mai toată lumea are steag propriu, şi eu nu cunosc 
nicio hotărâre, niciun prefect care să fi atacat o Hotărâre a Consiliului Local sau a 
Consiliului Judeţean din alte judeţe, decât Harghita, Covasna şi Mureş, sau alte localităţi, 
decât localităţi care se află în Ţinutul Secuiesc, de aceea consider că este o discriminare 
împotriva comunităţii maghiare. Evident, indirect, victime colaterale sunt şi românii de 
bună credinţă, care trăiesc în aceste localităţi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Domnul Guruianu 
este mulţumit de răspuns? Bine! În legătură cu această problemă, eu am o observaţie de 
nuanţă. Vorbind la modul serios, pe mine mă miră mai tare faptul că, în această ţară, nu se 
vrea a se înţelege ceea ce este de înţeles. Noi, români şi maghiari, nu avem nicio obligaţie 
să ne înţelegem bine. Ţinând cont de faptul că, pe zi ce trece, ne împuţinăm, atât maghiari 
cât şi români, şi ştiind faptul că sunt alţii care se înmulţesc foarte repede. Şi toate acestea, 
nu ştiu unde o să ducă pe viitor, dacă o să fie scandal, şi nu pace. De aceea o spun foarte 
încet la Sfântu Gheorghe, poate o să audă şi la Bucureşti. Trebuie ştiut că alţii se înmulţesc 
foarte repede şi sunt din ce în ce mai mulţi, acest lucru nu înseamnă nimic, este doar un 
fapt. Ar fi bine să se ia la cunoştinţă acest lucru, şi privit viitorul din acest sens. Mulţumesc 
frumos. Domnul primar doreşte să mai intervină.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Voi 
vorbi în limba română, căci şi acuzaţia este adresată Consiliului Local din partea 
românească. (lb.ro.): Să continuăm această discuţie, dacă vreţi, a lucrurilor care ne privesc 
şi pe români şi pe maghiei. Eu vă spun sincer că am fost surprins de faptul că doamna 
consilier, îmi pare rău că nu este prezentă azi la această şedinţă, doamna Pârvan a scris o 
adresă şi la Prefectură, şi la Primărie, în care spune că nu este de acord cu faptul că 
instituţiile de învăţământ din Municipiul Sfântu Gheorghe, pe aceste instituţii să fie 
amplasate plăcuţe bilingve cu denumirea instituţiilor. Ştiţi că avem această iniţiativă, am 
dat deja şi autorizaţiile de construcţie, astfel ca pe fiecare unitate de învăţământ să fie 
acelaşi model, să fie un pic de ordine în oraş. Toate instituţiile care aparţin Primăriei să fie 
inscripţionate. Şi nu înţeleg, sincer nu înţeleg de ce bilingvismul pentru unii înseamnă doar 
faptul că pe Colegiul Székely Mikó o să scriem în limba română, dar pe Liceul Constantin 
Brâncuşi să nu putem scrie în limba maghiară, că este vorba despre o şcoală. Pentru că, 



 

 

evident, Constantin Brâncuşi este Constantin Brâncuşi, şi nu doreşte nimeni să se atingă de 
numele domnului Brâncuşi. Cred că ar fi important să dăm, şi din acest punct de vedere, 
semnale că o regiune, o localitate în care trăiesc mai multe comunităţi nu înseamnă că, pe 
instituţiile unde învaţă copii maghiari să scriem şi în limba română, iar în instituţiile în care 
învaţă copii români, nu scriem în limba maghiară. Deci, eu cred că este corect să se scrie şi 
– şi. Şi până la urmă, dacă sunteţi de acord, noi vom continua, că până la urmă nici 
prefectul, nici altcineva nu cred că într-o ţară normală – ştiu că nu trăim într-o ţară 
normală, dar în mod normal nu ar putea să ne obstrucţioneze în a amplasa pe aceste 
instituţii de învăţământ, foarte corect, foarte frumos, aceste plăcuţe. Vă mulţumesc.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. S-au prezentat doi consilieri, la luarea cuvântului. Domnule Guruianu, poftiţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „M-aţi inspirat astăzi, 
de câte ori am luat cuvântul, pentru că sunteţi dumneavoastră preşedinte de şedinţă. Da, am 
un punct de vedere şi pe acest subiect, şi nu mă pot abţine, pentru că l-aţi mai ridicat, cred 
că acum vreo 2 ani, în acest consiliu, şi am spus atunci punctul meu de vedere. Şi mie îmi 
pare rău, că doamna Pârvan nu este aici. Cred că, din nou e, până la urmă, dovadă de bun 
simţ faţă de toţi oamenii din această regiune, şi în Constantin Brâncuşi, şi în Colegiul 
Naţional Mihai Viteazul învaţă, foarte puţină lume ştie, dar Jocó, colegul şi prietenul care 
este în Consiliul de Administraţie la Mihai Viteazul, a avut şi el mirarea să vadă cam câţi 
elevi maghiari sunt în Colegiul Naţional Mihai Viteazul, sigur că sunt mulţi şi în Brâncuşi. 
Am perfecte cunoştinţe că există şi acolo, şi cred că până la urmă este o chestiune de 
respect reciproc de a da ceea ce legea spune, până la urmă, adică 2 tăbliţe, una în limba 
română şi una în limba maghiară, în orice instituţie publică, aşa cum ar fi normal.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Poftiţi, doamna viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi noi 
am fost foarte uimiţi atât de scrisoarea doamnei consilier Pârvan, cît şi de scrisorile 
domnului prefect şi ale Inspectoratului Şcolar, care au fost trimise la şcoli să nu permită 
amplasarea plăcuţelor. Voi citi în limba română scrisoarea domnului prefect. (lb.r.): „Legea 
50 vizează executarea construcţiilor, dar în cazul de faţă primează conţinutul inscripţiei de 
pe tăbliţele impuse, iar în acest sens remarcăm că au fost înlăturate sintagmele – 
„România” şi „Ministerul Educaţiei Naţionale”, precum şi culorile drapelului naţional şi 
stema României”. (lb.m.): În acest timp, aceste plăcuţe au autorizaţii de construcţie, iar 
legea spune aşa, despre tăbliţele cu denumirea instituţiilor de învăţământ: „modelele de 
alcătuire a siglei, firmei unităţii de învăţământ. Pe firma unităţii de învăţământ vor apărea 
doar numele şcolii sau numărul acesteia, conform modelelor prezentate mai jos, fără a fi 
necesară adăugarea altor cuvinte.” (lb.m.): deci, eu cred că este foarte clar. Aici vă arăt 
două tăbliţe. Aceasta este a Grădiniţei „Csipike”, deci aici este o tăbliţă, iar alături, pe o 
tăbliţă separată stema oraşului care a fost aprobată, şi numele oraşului în ambele limbi, 
română şi maghiară. La Mihai Viteazul, singura greşeală, dacă putem spune aşa, este că am 
adăugat şi emblema şcolii. Mai sunt şi alte instituţii care au aprobate embleme proprii, 
acestea fiind incluse pe tablă. Dar sunt bilingve, şi sunt realizate conform legii. Au 
autorizaţii de construcţie, motiv pentru care nu văd rostul să ameninţăm şcolile, directorii, 
şi cred că având aceste autorizaţii de construcţii, putem să amplasăm aceste tăbliţe.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Mai doreşte cineva 
să ia cuvântul? Dacă nu mai este nimeni, atunci eu aş mai spune că pleacă o delegaţie a 
oraşului nostru la Magyarkanizsa, şi această delegaţie ar trebui completată cu cineva mai 
ager decât mine, motiv pentru care îl propun pe domnul consilier József Álmos. Aranka, 



 

 

veniţi? Mulţumesc frumos. Vă rog să opriţi aparatele, şi permiteţi-mi să spun că pe vremea 
când am fost preot, am fost preot la ţară, şi mergea pe stradă domnul Komporás Sándor, şi 
domnul Dimény András l-a întrebat: „Măi Sándor, am cumpărat în Piaţa de Miercuri din 
Baraolt doi purcei. Îi castrezi?” Acesta a răspuns: „Sigur că da.” După care, András l-a 
întrebat pe Sándor cum se vor vindeca purceii, după mâna lui, dar acesta i-a răspuns că nu 
ştie, pentru că este prima oară când face o astfel de intervenţie. Na, aşa sunt şi eu acum, 
este prima şedinţă pe care am condus-o. Nu ştiu dacă a fost bine, dar eu am vrut să fie bine. 
Vă doresc tuturor sănătate!” 
 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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