
 

 

 
 
 
 
Nr. 59.822/2014 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 27 noiembrie 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 Bote Corina, Debreczeni László, Zsigmond József. 
 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. 1.825/21.11.2014.  
La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva-Judit şi domnul Tischler Ferenc, viceprimarii 
municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Bună ziua. O să 
vă rog să porniţi aparatele din faţa dumneavoastră, pentru a face prezenţa. Suntem în 
formulă statutară aşa că, cu permisiunea dumneavoastră, o să deschidem şedinţa de astăzi. 
Există propuneri de modificare pe marginea Ordinii de zi? Doamna viceprimar Sztakics 
Éva, vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Salut cu mare drag colegii 
consilieri, reprezentanţii presei. În ceea ce priveşte Ordinea de zi, aş dori să revoc punctele 
4, 5 şi 9.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Alte intervenţii, 
dacă mai sunt? Nu? Mulţumesc. La Diverse, doreşte cineva să se înscrie? Domnul Mădălin 
Guruianu. Altcineva, la Diverse? Domnul Váncsa. O să am şi eu o intervenţie scurtă la 
Diverse, dacă îmi permiteţi. Dacă nu sunt alte intervenţii, propun să aprobăm prin vot 
proiectul Ordinii de zi.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Kelemen 
Szilárd-Péter, Pârvan Rodica, Vajna László). 
 „Mulţumesc. Am aprobat. Putem intra în dezbatere. Putem începe cu punctul 1. 
Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 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: Tischler Ferenc, 
viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În urmă 
cu puţin timp, Agenţia Judeţeană a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstice a fost în control la Direcţia de Asistenţă Comunitară din Sfântu 
Gheorghe şi una din propuneri a fost aceea de a angaja un psiholog care să asigure 
consilierea familiilor, a copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, şi ai copiilor 
aflaţi în dificultate. Mulţumesc frumos.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. 
Intervenţii, dacă sunt pe marginea acestui proiect? În comisie nu au fost observaţii. Dacă 
nu sunt, atunci vă propun să aprobăm prin vot acest proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Kelemen 
Szilárd-Péter), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 344/2014. 
 „Proiectul a fost adoptat. Punctul 2 de pe Ordinea de zi îl prezintă doamna 
viceprimar Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui Contract de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe cu Judeţul 
Covasna, Muzeul Naţional Secuiesc şi Asociaţia „Asociaţia Vadon” pentru reglementarea 
condiţiilor de punere în circulaţie a biletului de intrare combinat în muzee. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Este o idee mai veche a 
noastră, ca diferitele instituţii culturale să poată fi vizitate cu bilete de intrare combinate. 
Propunem încheierea unui parteneriat. În baza acestui parteneriat, practic, cu preţul a două 
bilete, cei care le vor cumpăra vor putea vizita 3 muzee. Este vorba despre Muzeul 
Naţional Secuiesc, Muzeul Cinegetic şi Expoziţia de istorie din Casa cu Arcade. Evident, 
în ambele cazuri vorbim atât de bilete standard pentru adulţi, cât şi despre bilete reduse 
pentru elevi şi pensionari.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. 
Intervenţii, dacă există pe marginea acestui proiect de hotărâre. Am menţiunea că în 
Comisiile numărul 1 şi 5 a fost adoptat în unanimitate. Domnul Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Apreciez proiectul, l-
am şi votat în comisie. Cred că e de actualitate. Vă propun totuşi că poate de la anul, îmi 
dau seama că acum ar fi prea târziu, să încercaţi să aveţi şi cu Muzeul Carpaţilor 
Răsăriteni, că s-ar putea să fie interesaţi de această promovare comună. Noi, când aducem 
oameni, îi aducem şi într-un loc şi în altul, şi am văzut că apreciază mult ambele, sau toate 
cele 3 expoziţiile. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Alte luări de cuvânt, dacă există? Dacă nu, vă propun să aprobăm prin vot proiectul de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
345/2014. 
 „Am adoptat şi acest proiect. Trecem la punctul 3. Prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
Acord de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „SEPSI BIKE” în 
vederea organizării Târgului de meşteşugari în cadrul Târgului de Crăciun. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Între 
timp, în timp ce pregăteam acest proiect de hotărâre, am fost căutaţi de un întreprinzător, 
este vorba despre domnul Vrabie Kovács Zsolt, el fiind şi preşedintele Asociaţiei „Sepsi 
Bike”, dar contractul l-am încheia cu Vrabie Kovács Zsolt PFA. Acest întreprinzător şi-ar 
asuma să organizeze Târgul de Crăciun din acest an. Îşi oferă serviciile gratuit. Dorim să 
organizăm Târgul în perioada 18 – 24 decembrie, în parcarea din faţa Hotelului Bodoc. Noi 
ne bucurăm de faptul că acest întreprinzător, în mod gratuit, preia această sarcină, şi îi 
eliberează pe colegi de responsabilităţile care decurg din organizarea unui astfel de târg, 
căci nu este una din îndatoririle principale ale Primăriei, să organizeze acest târg. Eu 



 

 

propun să susţinem acest proiect, căci de fapt, nici nu are repercursiuni financiare. 
Comercianţii vor primi standurile în mod gratuit, ca şi până acum, iar programul de pe 
scenă va fi organizat în comun, vom invita împreună interpreţii, le vom oferi, îi vom servi 
cu aproximativ 1.500 de ceaiuri.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Dacă există observaţii, intervenţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, vă 
propun să trecem la vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
346/2014. 
 „Am adoptat şi acest proiect. Trecem la punctul 6. Fac menţiunea că, în comisii, 
proiectul de hotărâre de la punctul 3 a trecut fără probleme, în Comisia 1, respectiv 
Comisia numărul 5.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 71/2014 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual 
acordat Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Covasna, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Contractul pentru 
acordarea ajutorului de minimis încheiat cu Camera de Comerţ şi Industrie Covasna, l-am 
majora pe anul 2014 cu suma de 5.000 lei, pentru organizarea Conferinţei IT Telecom.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Dacă există observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? În comisii, domnul 
Debreczeni nu a votat. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, propun să adoptăm, prin vot, 
prezentul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, şi 1 abţinere (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 347/2014. 
 „Mulţumim. A fost adoptat şi acest proiect de hotărâre.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea 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.): „Licenţa Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI” a expirat, şi trebuie să o solicite din nou. În 
acelaşi timp, se va realiza şi includerea unor activităţi cuprinse în acest serviciu public, 
deoarece s-a modificat între timp denumirea şi conţinutul unor activităţi, prin modificarea 
Legii 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităţilor. Deci, practic, despre asta este 
vorba în acest proiect de Hotărâre.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Comisia numărul 1, respectiv Comisia numărul 5, domnul Vajna László nu a votat, de 
asemenea, acest proiect de hotărâre, în rest a fost adoptat. Dacă există intervenţii, pe 
marginea acestui material? Dacă nu, vă propun să adoptăm prin vot proiectul prezentat. Vă 
rog.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a participat la vot (Vajna László),  
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 348/2014. 
 „Mulţumim. La punctul 8 de pe Ordinea de zi avem proiectul de hotărâre pentru 
modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului 
de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe 
încheiat cu S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Doamna viceprimar, vă rog.” 



 

 

 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Contractului de delegare nr. 29.347/2013 a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe încheiat cu 
S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi în acest caz, este vorba 
despre alinierea hotărârii adoptate de Consiliul Local, la legislaţia în vigoare. Aici este 
vorba despre contractul încheiat cu S.C. Multi-Trans S.A., unde nivelul majorării de 
întârziere este de 2%, în cazul în care nu achită la termen obligaţiile principale.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Intervenţii pe 
marginea acestui material? În Comisiile 1 şi 5 a fost adoptat. Dacă nu există, vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
349/2014. 
 „Mulţumesc. Am adoptat şi acest proiect. Proiectul de hotărâre de la punctul 10 va 
fi prezentat de doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind recalcularea chiriei 
la blocul de locuinţe construite în baza Legii nr. 152/1998 pentru titularul de contract, dl. 
András Dénes. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Atunci când locatarii 
locuiesc în locuinţele din blocurile ANL, şi când aceştia împlinesc vârsta de 35 de ani, 
suntem obligaţi la recalcularea chiriei. Evident, acest lucru nu generează o situaţie 
favorabilă chiriaşilor, dar asta spune legea. Din păcate, şi în acest caz, chiria va fi de 513 
lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. În 
Comisia nr. 1, respectiv Comisia nr. 5, a fost adoptat acest proiect de hotărâre. Dacă există 
intervenţii, pe marginea acestui material? Dacă nu există, vă rog să vă exprimaţi prin vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
350/2014. 
 „Mulţumim.” 
 PUNCTUL XI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind concesionarea fără 
licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea construcţiei pe terenul alăturat. Prezintă: 
Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Prelungim contractul de 
concesiune a terenului public de pe Bulevardul Gen. Grigore Bălan pe o perioadă de 5 ani, 
acest teren fiind intrarea în magazin.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. În 
Comisiile 1, 2 şi 5, proiectul de hotărâre a trecut fără probleme. Dacă există observaţii, pe 
marginea acestui material? Dacă nu există, vă rog să vă exprimaţi prin vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, şi 1 vot împotrivă (Váncsa Albert), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 351/2014. 
 „Mulţumim. Proiectul a fost adoptat. Putem trece la punctul 12 de pe Ordinea de zi. 
Tot doamna viceprimar prezintă.” 
 PUNCTUL XII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului 
prealabil de oportunitate nr. 9/13.11.2014 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism 
Plan Urbanistic Zonal „Bulevardul General Grigore Bălan-Zonă servicii”, Municipiul 
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să demarăm un nou 
Plan Urbanistic Zonal pentru două parcele alăturate care se află pe Bdul General Grigore 



 

 

Bălan, în baza acestuia putându-se realiza servicii. Deci, s-ar putea construi nişte 
construcţii în care să se desfăşoare activităţi de prestări servicii. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Dacă există observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? Menţionez că în Comisiile 
1 şi 5 l-au adoptat fără niciun fel de problemă. Dacă nu sunt observaţii, vă propun să 
votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
352/2014. 
 „Mulţumim. Am adoptat şi acest proiect de hotărâre..” 
 PUNCTUL XIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţionale în instituţiile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu 
Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva – Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Şi în Comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale din instituţiile de învăţământ preuniversitar 
trebuie să operăm anumite schimburi. Prin plecarea doamnei Palela Rădiţa, s-a eliberat 
locul în această comisie, la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi de aceea, o propunem pe 
doamna consilier Bote Corina, iar la Şcoala Sportivă, îl propunem pe domnul consilier 
Mădălin Guruianu. Singura condiţie este că acele persoane nu pot fi în aceste comisii, care 
sunt în Consiliile de Administraţie a şcolii respective, deci încercăm să realizăm aceste 
numiri în aşa fel încât să nu existe incompatibilitate de funcţii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Pe marginea 
acestui proiect de hotărâre, dacă există păreri? Dacă nu, atunci va trebui să votăm nominal 
ambele numiri, prin vot secret. Prima ar fi domnişoara Bote Corina.” 
 Se votează în unanimitate, cu 18 voturi pentru. 
 „Nominalizarea a fost acceptată. Şi acum, pentru a doua nominalizare, domnul 
Guruianu Mădălin Doru.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Şi această propunere a fost acceptată. Acum, bănuiesc că va trebui să votăm tot 
proiectul, aşa cum a fost prezentat. Pentru proiectul de la punctul 13 de pe Ordinea de Zi, 
vă propun să-l aprobăm prin vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 353/2014. 
 „Am adoptat şi acest proiect de hotărâre. Trecem mai departe, la punctul 14 de pe 
Ordinea de zi. Prezintă domnul Zsigmond. Nu este. Prezintă doamna viceprimar.” 
 PUNCTUL XIV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 107/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea 
studenţilor din anii terminali, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările 
ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Da, am vorbit cu domnul 
consilier, înainte să plece. Propunerea cu care a venit domnul consilier, în ceea ce priveşte 
bursele acordate studenţilor în anii terminali, care îşi scriu lucrările de licenţă având ca 
temă oraşul nostru, este aceea de a prelungi de la 3 ani, cât a fost până acum perioada de 
acordare a acestor burse, la 4 ani. Ar fi suficientă depunerea dosarului în format electronic. 
Mă scuzaţi, am spus ani, dar este vorba despre luni, 4 luni. Graficul valabil pentru acest an 
a fost şi el modificat de către domnul consilier. Deci, din acest tabel, informaţia de interes 
public este aceea că depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor se face în perioada 2 



 

 

decembrie 2014 – 23 ianuarie 2015. În cazul în care aceastră hotărâre va fi adoptată, 
aşteptăm studenţii să depună dosarele pentru bursă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Dacă există observaţii pe marginea acestui proiect? Dacă nu, atunci vă propun să adoptăm 
şi acest proiect de hotărâre.”  
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
354/2014. 
 „Mulţumim. La punctul 15 de pe Ordinea de zi avem proiectul de hotărâre privind 
reactualizarea componenţei nominale a unor Comisii de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 PUNCTUL XV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind reactualizarea 
componenţei nominale a unor Comisii de specialitate ale Consiliului local al municipiului 
Sfântu Gheorghe.” Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Doi consilieri ni s-au 
adresat cu o rugăminte. Domnii consilieri Guruianu Mădălin Doru şi Joós Stefan-Leontin 
ar dori să schimbe locurile între ei, în comisii. Conform acestei solicitări, domnul Guruianu 
ar veni în Comisia pentru Cultură, iar domnul Joós în Comisia Juridică.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Dacă există observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă propun 
să votăm. Este vot secret? Nu este vorba decât despre un schimb, atunci prin vot deschis, 
proiectul de hotărâre de la punctul 15. Deci, tot vot secret.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 „Propunerea a fost acceptată. Acum, ar trebui să votăm proiectul de hotărâre în 
întregimea lui.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 355/2014. 
 PUNCTUL XVI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Joós Stefan-Leontin, consilier. 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Cred că deja v-
aţi săturat de mine, luna asta. Proiectul de hotărâre stabileşte că domnul József Álmos-
Zoltán va fi următoarea persoană care ar trebui să conducă şedinţele. În lipsa dumnealui, 
domnul Kelemen Szilárd-Péter ar prelua această atribuţie. Dacă există observaţii pe 
marginea acestui proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă propun să adoptăm şi acest 
proiect de hotărâre, prin vot.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 356/2014. 
 „Mulţumim frumos. Am adoptat şi acest proiect de hotărâre. Putem să trecem la 
Diverse, unde domnul Mădălin Guruianu s-a înscris. Şi doamna Pârvan Rodica.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Intervenţia mea de astăzi nu e lungă, numai că speram să nu mai fie cazul să mai facem 
vreodată, după ce am luat poziţie anul trecut, suficient de clar şi limpede, şi mă bucur că 
eram atunci prezenţi 18 consilieri. Nu ştiu exact câţi suntem astăzi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Tot 18.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Tot 18. Perfect. Daţi-
mi voie să vă spun, totuşi, că lucrurile nu s-au schimbat deloc, şi că o să recitesc declaraţia 



 

 

pe care am dat-o pe 29 noiembrie. Din nefericire, lucrurile, cum spuneam, stau în acelaşi 
loc, din nou am aflat cu îngrijorare că există o mişcare care doreşte să vină, de 1 decembrie 
în Sfântu Gheorghe, şi eu personal n-aş schimba nicio virgulă în această declaraţie. 
Permiteţi-mi să o citesc, pentru că este scurtă şi sunt curios de părerea dumneavoastră. 
Atunci ştiu că toţi am fost de aceeaşi părere. -„Am aflat cu profundă îngrijorare că una din 
mişcările extremiste din România intenţionează să participe la manifestările organizate cu 
ocazia Zilei Naţionale a României, în Municipiul Sfântu Gheorghe. Având în vedere faptul 
că membri ai acestei mişcări extremiste au mai participat la aceste evenimente, în anul 
2011 şi 2013, în municipiul nostru, putem afirma că scopul lor nu este de a sărbători, ci de 
a jigni şi de a provoca comunitatea maghiară. Respingem orice formă de extremism, 
indiferent de originea acestuia, şi comemorăm victimele regimurilor antiomeneşti, prin 
inaugurarea, acum doi ani, a Parcului Memorial '56, şi prin inaugurarea, în anul 2014, a 
Parcului în memoria victimelor Holocaustului. Fiind preocupaţi de siguranţa şi ordinea 
publică în Sfântu Gheorghe, de buna convieţuire a cetăţenilor aparţinând diferitelor etnii, 
suntem convinşi că pentru a clădi un viitor sigur pentru comunitatea noastră, avem nevoie 
de recunoaşterea greşelilor trecutului, şi încrederea reciprocă. Dacă vrem să ne construim o 
societate sănătoasă, nicio comunitate, indiferent de componenţa etnică, nu se poate 
identifica cu ideile propagate de mişcări extremiste de oriunde ar veni ele. Facem apel 
către Instituţia Prefectului judeţului Covasna şi Guvernul României, de a se delimita sau 
dezice de această formaţiune antisemită şi antimaghiară şi de prezenţa lor în Municipiul 
Sfântu Gheorghe.” Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim şi 
noi pentru această declaraţie, politică, până la urmă. Dacă există intervenţii? Doamna 
viceprimar.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA JUDIT (lb.m.): „Da, Şi eu am căutat luarea 
de poziţie de anul trecut. Aşa este cum a citit domnul consilier. Textul este în faţa mea, şi în 
limba maghiară, şi în limba română. Anul trecut, au avizat favorabil, atât consilierii 
maghiari cât şi cei români. Dacă consideraţi, pot să dau citire şi în limba maghiară, dacă 
nu, cea de anul trecut este aici, şi este valabilă. Şi eu m-aş bucura dacă am reveni cu toţii la 
aceasta, deorece, din păcate, nu şi-a pierdut actualitatea. La comisia de avizare, am atras în 
mod special atenţia Poliţiei, ca în cazul în care aceşti indivizi ar scanda lozinci anti-
maghiare, respectiv ar iniţia scandal, să scoată aceşti indivizi din mulţime, imediat, să-i 
izoleze deoarece considerăm că 1 Decembrie este sărbătoarea românilor, şi să 
sărbătorească în aşa fel încât să nu ne jignească nici pe noi.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Domnul Miklós Zoltán, tot pe marginea acestui subiect.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Cum este 
binecunoscut, Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, sprijină organizarea Zilei 
Naţionale a României, 1 Decembrie, cu suma de 20.000 lei. În momentul în care avizez 
favorabil un astfel de proiect, şi cred că pot vorbi în numele întregii fracţiuni UDMR, cu un 
asemenea scop, o asemenea sumă, facem acest lucru ca locuitorii Municipiului Sfântu 
Gheorghe de naţionalitate română, şi toţi ceilalţi care simt la fel, să poată sărbători cu 
demnitate această zi. Ăsta este ţelul nostru, când acordăm sprijin unui asemenea scop, şi nu 
ca locuitorii oraşului să beneficieze de circ, şi aş sesiza atât Prefectura, în numele fracţiunii 
UDMR, aşa cum a făcut şi colegul Mădălin, dar nu numai Prefectura, ci şi reprezentanţii 
partidelor româneşti, şi şi Biserica Ortodoxă, să se delimiteze de manifestări de acest gen. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim 



 

 

frumos. Doamna consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Şedinţa a început chiar 
nemţeşte, şi am avut o programare la ora 12, şi de aceea nu m-am înscris la luări de cuvânt. 
Domnul Guruianu văd că este foarte interesat de a face o declaraţie politică pe tema venirii 
Noii Drepte, organizaţie românească, dar nu ştiu dacă a auzit dumnealui şi nu s-a 
pronunţat, n-a spus un cuvânt, ca de obicei, despre faptul că pe 29, sâmbătă, cu 2 zile 
înainte de Ziua Naţională, se organizează o acţiune pe care noi o considerăm provocatoare. 
Deci, un meeting, se aud zvonuri acum, cât sunt de viabile aceste zvonuri...că vor veni din 
ţară autocare, şi aşa, o acţiune care nu face altceva decât să provoace. La Societatea Civilă 
discutam ieri sau alaltăieri că o să reţinem şi o organizăm şi noi pe 13 martie o astfel de 
activitate, găsim noi nişte motive ca să venim, să ne facem simţită prezenţa cu 2 zile 
înainte ca dumneavoastră să vă sărbătoriţi ziua, la care sigur vă bucuraţi că există, şi vă 
adunaţi în fiecare an, şi e normal să fie aşa. Mă întreb...aţi spus cum vor fi mesajele şi cine 
ne va izola cele de 1 decembrie. Şi eu mă întreb cum vor fi mesajele de pe 29 şi cine ne va 
izola. Nu văd binevenită această activitate de sâmbătă, cu 2 zile înainte cu atât mai mult, 
încât noi avem un program, de aici mergem la o altă activitate, deci suita manifestărilor 
pentru 1 Decembrie este largă. Deci, suntem deja în cursul sărbătoririi sau a derulării 
evenimentelor în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale şi totuşi exact cu 2 zile înainte, cineva 
se va plasa în piaţa centrală şi va scanda probabil, că nu-mi închipui că va fi ceva 
extraordinar de decent. Nu ştim dacă mai există, se va desfăşura, sau dacă cineva este în 
stare să facă o informare asupra a ceea ce crede că se va desfăşura sâmbătă. Am spus şi 
repet, şi nu numai eu, Societatea Civilă în numele căreia vorbesc, partea din Societatea 
Civilă, că eu nu sunt Societatea Civilă, aşa, cu care am stat de vorbă, consider că este o 
acţiune provocatoare şi aş fi vrut ca domnul Guruianu să facă vorbire şi despre aceastră 
activitate, dacă tot se rijează în lidera societăţii civile, probabil româneşti. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc şi 
eu. Speram destul de mândru că o să încheiem repede şedinţa de astăzi, dar aşa cum văd va 
mai continua un timp. Domnul Bálint József doreşte să intervină pe marginea acestui 
subiect, şi după aia domnul Kelemen Szilárd.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Fiind unul dintre 
cunoscătorii şi organizatorii evenimentului din data de 29 noiembrie aş dori să o liniştesc 
pe doamna consilier că evenimentul nostru, într-adevăr se leagă în mare măsură de 1 
decembrie. Nu este vorba despre o manifestare extremistă, ci despre o atenţionare paşnică, 
prin care am dori să le aducem aminte celor care au promis, şi urmaşilor acestora, în acea 
zi care astăzi este Ziua Naţională a României. Va fi vorba despre promisiunile incluse în 
Rezoluţia de la Alba Iulia. Nu vor fi discursuri politice. Sperăm să nu fie nici strigăte, 
urlete, doar în cazul în care vreunul dintre antevorbitorii mei nu va planifica acest lucru. 
Acest eveniment care va începe la ora 13,00 în faţa Prefecturii, nici pe departe nu poate fi 
numit extremist. În 1918, de 1 decembrie, cele aproximativ 100.000 de persoane de etnie 
română, care la vremea respectivă, cetăţeni ai Ungariei,  şi-au manifestat paşnic, probabil 
nu în baza Constituţiei existente la data respectivă, dorinţa ca regiunea în care trăiesc, şi la 
ora respectivă era preponderent locuită de români, să aparţină de România,  au fost aduse 
la Alba Iulia, cu trenuri puse la dispoziţie de către Căile Ferate ale Ungariei. Nu ştiu dacă 
la acea dată cineva dintre noi îi considera extremişti pe cei prezenţi acolo. După părerea 
mea, nimeni. Şi tocmai din acest motiv, un asemenea eveniment este de actualitate. Nu să 
concurăm cu eventualii extremişti români, şi atunci unii dintre noi să se simtă motivaţi de 
extremism. Cu 2 zile înainte de 1 Decembrie am dori să atragem atenţia opiniei publice şi a 
conducătorilor ţării asupra celor promise de înaintaşii lor, naţionalităţilor care trăiesc aici, 



 

 

sau părţilor unor popoare, atunci când ei şi-au cerut paşnic drepturile ce li se cuveneau. 
Deci, eu aş dori ca acest eveniment, această mişcare să fie privită din această perspectivă 
care, în ultimul timp, mai ales în ultimii 25 de ani, ar fi de actualitate. Probabil nimeni nu a 
considerat ca fiind de actualitate între cele 2 războaie mondiale, când însăşi comunitatea 
maghiară a avut încredere în reviziune. Comunitatea maghiară din zilele noastre, având în 
vedere timpul trecut şi condiţiile actuale, se mulţumeşte cu drepturile asigurate de 
principiul autodeterminării, drepturi care nu ciobesc drepturile nimănui, exceptând ale 
acelor câţiva profitori care nu merită drepturi separate. Aş dori ca atât maghiari cât şi 
români să participe la această manifestare şi s-ar convinge despre faptul că şi fără strigăte 
şi urlete şi fără punerea altora într-o lumină proastă ne putem aminti, putem aduce aminte. 
Mulţumesc frumos. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Domnul 
Kelemen.” 
 Domnul consilier KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Eu aş avea doar o 
scurtă intervenţie tehnică. Aş dori să-i atrag atenţia doamnei consilier Pârvan Rodica, că 
din câte ştiu şedinţele de consiliu sunt libere, oricine poate veni şi participa la şedinţele de 
consiliu, nu este nevoie, la niciun punct de pe Ordinea de zi să fie sunat la telefon. Am 
văzut adineauri că tocmai a încheiat apelul. Se poate invita oricine, cu curaj, să asculte 
oricare punct de pe Ordinea de zi. Nu este nevoie ca cineva să fie sunat ca să asculte 
discuţiile noastre. Mulţumesc frumos. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am senzaţia că aveţi o problemă. 
Uitaţi telefonul meu. Diseară am o şedinţă de masaj, deci dacă vreţi să vă demonstrez, vă 
demonstrez, că m-a sunat şi vroia să mă întrebe probabil dacă merg sau nu, că nu prea 
ajung. Deci, vă rog frumos. Mă spionaţi chiar de aproape deci, am Gabriela Borza aici, am 
închis într-o secundă, când am văzut că mă sună. Deci, am senzaţia că aveţi problemă. Dar 
probleme grave. Deci, poate că alţii dau mesaje şi transmit mai departe. Trebuie să vă 
mutaţi cu câţiva metri în stânga sau în dreapta. Vă rog frumos. Deci, vă pun telefonul la 
dispoziţie, şi vă rog să cereţi scuze. Vă rog, domnule preşedinte, să verificaţi şi aştept 
scuzele dumnealui în legătură cu această afirmaţie de-a dreptul ilară, spun eu. Deci, vă rog, 
sunteţi preşedinte, vă rog să verificaţi cât a fost telefonul deschis. O fracţiune de secundă, 
că am apăsat imediat. V-am spus şi cine este. Dacă tot vă ocupaţi de chestii de astea de 
spionaj, vă dau să mergeţi să o căutaţi pe doamna, unde stă, sau căutaţi-mă diseară la 
18,45, la 20,30, vedeţi unde sunt să vedeţi că sunt acolo şi căutaţi telefonul doamnei. Dar 
sunteţi de-a dreptul stupid. Stupid sunteţi. Deci, aştept scuzele dumneavoastră. Nu se poate 
aşa ceva!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Nu cred că 
trebuie să intrăm în chestiuni de genul acesta.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu, dar asta este o mitocănie, 
scuzaţi-mă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Chiar aş ruga 
colegii să păstrăm un ton decent, pentru că aşa este normal. Noi am trebui să dăm exemple 
pentru toţi cetăţenii. Mulţumesc. Domnul Miklós Zoltán se înscrie la cuvânt, după aia 
domnul Guruianu şi după aia iar domnul Kelemen.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.ro.): „Eu eram înscrisă la cuvânt, dar 
nici nu m-am gândit la o asemenea aberaţie.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Dacă doriţi să 



 

 

spuneţi altceva, atunci vă rog frumos.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da. Eram înscrisă la cuvânt în mod 
normal, că aveam 3 întrebări vis-a-vis de afirmaţiile domnului Bálint care vroia să mă 
liniştească. Pe mine nu trebuie să mă liniştească, eu sunt liniştită dintotdeauna. Deci, 
aveam câteva întrebări, domnule Bálint. De ce acum s-a fixat această întrunire, cu 2 zile 
înainte, repet, de Ziua Naţională, şi v-am spus, o să păstrăm promisiunea, şi pe 13 martie o 
să organizăm o activitate similară, ca să vedem cum vă simţiţi. Cam ce participare extimaţi 
dumneavoastră că va fi? Că am înţeles că vor veni, aşa circulă. Eu văd că acuma viaţa ne 
face facebook-ul. Ce citesc şi eu pe facebook, că nu ştiu limba maghiară ca să citesc 
ziarele, şi atunci ce scrie pe facebook este altceva, deci nu cred întotdeauna. Cam ce 
participare estimaţi că va fi? Şi dacă vă asumaţi riscurile pentru că, repet, noi considerăm 
că nu este o atitudine tocmai elegantă de a organiza astfel de manifestare, când anul are 
365 de zile. Aşteptam să ne uraţi sărbători fericite, dar nu aţi făcut-o în niciun an. Sunt 
convinsă că nu o să o faceţi nici acum. Se vor găsi oameni cu căciula în mână, care pe 15 
martie vă vor ura, sau înainte, sărbători fericite, dar noi niciodată nu am primit această 
urare. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. 
Domnul Miklós Zoltán urmează.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Dacă vrea domnul Bálint să 
răspundă, pentru că acum sunt actuale aceste întrebări, să facă, şi o să iau cuvântul după 
dânsul.” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Mulţumesc colegului Miklós. Deci, 
doamna, despre acest eveniment ce se organizează sâmbătă, se ştie din presă din aprilie. 
Deci, nu cu două zile înainte. Este o adunare autorizată, unde vor fi prezenţi şi cei de la 
Poliţie, Jandarmerie, pentru a asigura evenimentul, şi noi estimăm că vor participa circa 
2000 de oameni, dacă v-a liniştit atât.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Da. 
Mulţumesc. Domnul Miklós Zoltán, urmează domnul Kelemen.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu cred că în 
ultimii ani, chiar decenii, comunitatea maghiară din Sfântu Gheorghe, din secuime, din 
Ardeal, în repetate rânduri a dovedit că se poate manifesta civilizat, fie vorba de 
sărbătorirea zilei de 15 Martie, fie vorba de asemenea mişcări de atragerea atenţiei. Eu cred 
că între evenimentul de la 29 noiembrie şi cel de la 1 decembrie există diferenţe foarte 
mari. Căci, în timp ce manifestarea din data de 29 noiembrie este doar de a scoate în 
evidenţă anumite lucruri, aşa cum a spus şi colegul consilier Bálint, scopul vizitei la Sfântu 
Gheorghe, a reprezentanţilor Noii Drepte este provocarea. Atragerea atenţiei versus 
provocare. Una reprezintă, declarat, convingeri de extremă dreapta, iar formaţiunea politică 
care organizează mişcarea din 29 noiembrie nu este un extremistă. Sunt convins că,  în 
timp ce evenimetul din 29 noiembrie se va desfăşura într-un mod civilizat, reprezentanţii 
Noii Drepte care vor veni de 1 decembrie vor urla în tot oraşul. În timp ce participanţii la 
manifestarea de la 29 noiembrie sunt acasă, şi ies doar în centrul oraşului, reprezentanţii 
Noii Drepte vin în oraşul nostru să provoace şi să aţâţe spiritele. Acestea sunt diferenţe 
uriaşe. Poziţia UDMR-ului a fost publicată în presa locală de astăzi. Pot repeta şi eu 
declaraţia domnului Antal Árpád, preşedintele UDMR Sfântu Gheorghe, în care spune că 
nu consideră a fi cel mai potrivit moment, şi două manifestări stradale cu mesaje etnice 
puternice, considerăm că nu este justificat, în conjunctura actuală, a fi organizate. Şi dacă 
ar fi organizată într-un alt moment, la o altă dată, ar fi cu siguranţă mult mai justificată, s-ar 
fi putut organiza pe 5 decembrie, sau într-o altă dată. Deci, nu considerăm a fi oportun 



 

 

momentul, dar în ciuda acestui lucru, cred că, datorită motivelor enumerate, există 
diferenţe uriaşe între cele două manifestări, şi nu pot fi băgate în aceeaşi oală. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Domnul Kelemen, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.r.): „Dacă am greşit, îmi cer 
scuze, dar totuşi am văzut când a fost deschis şi închis apelul, şi cu aceasta am închis acest 
punct. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim şi 
noi. Sper că scuzele se acceptă. Domnul Guruianu, vă rog.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Nu se acceptă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „În regulă, 
atunci în privat o să vă rog să reglaţi această problemă.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Să lămuresc prima dată un lucru, domnule preşedinte de şedinţă, că dumneavoastră aţi zis 
că este o declaraţie politică şi vă atenţionez că nu e a mea. Nu de alta, că mie îmi place 
foarte mult textul, dar nu e declaraţia mea. E declaraţia Consiliului Local, de anul trecut. 
Ştiu că nu eraţi aici în noiembrie anul trecut, dar să ştiţi că toţi membrii care erau atunci 
prezenţi, 18 consilieri, au acceptat-o. Chiar nu-mi aparţine textul, deci nu e declaraţia mea, 
eu doar am citit-o. Întrebarea mea la sfârşitul intervenţiei...” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Vă rog să mă 
scuzaţi.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Doamne fereşte, sigur 
că da. La sfârşitul intervenţiei mele chiar o să supun la vot lucrul acesta, ştiu că nu e 
hotărâre, pur şi simplu, dar sunt curios dacă suntem cu toţii de aceeaşi părere şi acum, după 
un an. Doi. Trebuie să mă refer puţin la ceea ce a spus doamna Pârvan, şi indirect la ceea 
ce a spus domnul Bálint. Doamnă, cred că nu aţi primit urări niciodată de 1 Decembrie, 
pentru că eu sunt mai mult decât convins că nici n-aţi trimis vreodată, de 15 Martie, vreo 
urare. Este foarte adevărat că am trimis şi...Eu am încercat să vă respect foarte mult, şi cred 
că e greu dacă vorbiţi când nu aveţi microfonul deschis, că nu prea se înregistrează în 
procesul-verbal, şi mie îmi plac foarte mult intervenţiile dumneavoastră, care sunt notate în 
procesul-verbal, nu cele pe care le spuneţi fără să aveţi microfonul deschis. Eu cred că, 
faptul că nu aţi trimis niciodată o urare de 15 Martie, faptul că nu v-aţi comportat 
niciodată, deşi staţi de mai mulţi ani decât mine, nu v-aţi comportat niciodată aşa cum ar fi 
trebuit faţă de colegii dumneavoastră, pentru că prieteni sunt convins că nu puteţi avea cu o 
asemenea atitudine, n-ar trebui să vă miraţi de ce nu aţi primit urări. V-ar surprinde dacă v-
aş spune câte urări am primit în anii trecuţi, dar nu asta este cel mai important, pentru că 
lucrurile au fost făcute în privat, şi nu în public.Cum, de altfel, şi eu am trimis, şi nu o să 
spun acum cui am trimis sau cui n-am trimis. Cel mai important lucru este că manifestarea 
aceasta, genul acesta de manifestări pe care le aveţi dumneavoastră fac foarte – foarte mult 
rău, indirect, şi datorită faptului că am o mulţime de prieteni care mi-au spus aşa: aşa cum 
tu te-ai dus la 15 Martie să depui coroane de flori la monumentele Gábor Áron şi Nicolae 
Bălcescu, am venit şi noi de data aceasta. Cel mai mult şi cel mai mult cred că opreşte 
cumva decenţa sau indecenţa unor oameni care vorbesc cum vorbiţi dumneavoastră 
câteodată, şi cel mai grav, cum vorbeşte Noua Dreaptă. Pentru asta eu trebuie să vă spun că 
îmi cer scuze dacă nu o să se întâmple în acest an, acest moment pe care-l salutăm, inclusiv 
ca iniţiativa Ziarului Mesagerul de Covasna, care spunea: „încearcă să îţi aduci un prieten 
maghiar la 1 Decembrie”, dar eu în continuare visez că la un moment dat se va întâmpla 



 

 

acest lucru, şi veţi vedea, că până la urmă, majoritatea românilor, ca şi majoritatea 
maghiarilor, sunt oameni echilibraţi şi de bun simţ, indiferent dacă stau aici de zeci de ani 
sau de mai puţini ani, aşa cum sunt eu.  
Referitor la ceea ce a spus domnul Bálint, cred că am exact aceeaşi părere cu oportunitate. 
Sunt deschis, şi cred că întotdeauna, în ultimii ani, am demonstrat că sunt deschis de a 
dezbate şi de a vorbi despre orice fel de subiect. Nu cred că este un moment oprtun, aşa 
cum n-am crezut niciodată că este oprtun să pui un zid în faţă şi după aceea să speri că 
cineva îl va dărâma, pentru că eu cred că asta face genul acesta de manifestări. Imaginaţi-
vă că, indirect, pentru manifestarea din 29 veţi fi cumva traşi la răspundere, inclusiv de 
către maghiari, când pe 13 martie nişte ultranaţionalişti români vor face o manifestare, cum 
v-a spus doamna Pârvan, să încerc să o citez exact: „nu contează pe ce motiv. O să găsim 
noi un motiv ca să o facem atunci.” Ei, lucrurile astea pe mine mă deranjează cel mai mult. 
Poate că lucrurile astea în momentul, sau...nu ştiu, a fost picătura decisivă în care mi-am 
spus că trebuie să intru cumva în politică, indiferent dacă aş fi făcut ca independent, aşa 
cum am intrat în acest Consiliu Local, sau într-un partid. Momentul acela teribil de stupid, 
în care ne certam pe un steag că era pus, sau nu era pus pe Primărie, şi asta se întâmpla 
undeva prin anii 2000. Momente de genul acesta speram să nu mai aud în jurul meu. Faptul 
că la această masă cineva a spus că o să găsim noi un motiv ca pe 13 martie să facem ceva 
împotriva maghiarilor, oarecum, să ştiţi că cumva vi se datorează indirect, pentru că n-ai 
cum să te aştepţi, în momentul în care faci cu 2 zile înainte de 1 Decembrie, şi mai mult, 
dacă tot vorbim de declaraţia doamnei Pârvan, vă spun că de fapt momentul nostru l-aţi 
boicotat, exact Asociaţia de Tineret Ecou face fix de la ora 12,00, la Teatrul Andrei 
Mureşanu, aduce Opera Comică pentru copii, un moment de foarte mare sărbătoare, cu 
foarte mulţi copii, cu adulţi. S-au vândut peste 250 de bilete până acum. Imaginaţi-vă că 
aproape de aceeaşi oră, dumneavoastră faceţi acel meeting. Nu ştiu, sub nicio formă, dacă 
era momentul oportun, nu ştiu dacă vă puteţi asuma faptul că în 13 martie se va întâmpla 
asta. Eu vă asigur în continuare de faptul că nu consider că mă duc cu căciula în mână în 
momentul în care mă duc pe 15 Martie, ci consider că e o dovadă de respect şi cred că 
acest cuvânt, poate că nu acoperă toată paleta de sentimente, şi poate că am fi putut să 
facem paşi mari în faţă, dar până să ajungem să ne iubim, eu cred că e important să ne 
respectăm. Faptul că unii încă nu acceptă acest respect, pentru mine e o tragedie. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim şi 
noi. Domnul Incze, şi cu permisiunea dumneavoastră, mă înscriu şi eu la cuvânt, dacă îmi 
daţi voie.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.): „Ţinând cont de faptul că aici eu 
sunt cel mai în vârstă, propunerea mea ar fi ca toată lumea când vorbeşte să se uite în 
oglindă, şi în oglindă nu ar vedea ură, ci ar auzi, şi ar purta cu el însuşi cum ar trebui să se 
trăiască – nu doar preotul vorbeşte din mine, creştinul – iubeşte-ţi aproapele, iubeşte-ţi 
Domnul. Căci, dacă cineva îşi iubeşte aproapele aşa cum se iubeşte pe el însuşi, atunci nu 
sunt probleme. Problemele încep atunci când, privindu-ne în oglindă, căutăm sursă de 
hrană urii. Eu voi demonstra printr-un fapt concret, ceea ce spun acum. Eu nu ştiu bine 
româneşte, de ce, nu voi da explicaţii acum, dar Guruianu este aici, el nu ştie bine 
ungureşte, cu siguranţă, dar ne putem privi în ochi, şi putem da mâna mereu, cu sentimente 
plăcute. Deci, trebuie să ne străduim, să nu ne reproşăm cu răutate unii altora trecutul, 
prezentul, ci cu intenţii bune, şi să ne raportăm unii la alţii cu dragoste, căci atunci poate fi 
viaţa mai frumoasă. Mulţumesc, tuturor, acum, cu apropierea Crăciunului, de Advent, 
străduinţa tuturor în acest sens. Am terminat. Mulţumesc. ” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Doar câteva consideraţii vroiam să fac şi eu pe marginea acestui subiect. În primul rând, 
dezbatem prezenţa Noii Drepte la Sfântu Gheorghe, care, eu constat din luările de cuvânt 
că nu a fost invitată nici de PSD, nici de PNL, nici de UDMR, nici de Prefectură, deci nici 
banii care s-au alocat de Consiliul Local nu au fost alocaţi pentru manifestările Noii 
Drepte, ci pentru cetăţenii comunităţii româneşti din oraş. Aşa încât, nu pot decât să iau act 
de faptul că cineva intenţionează să vină aici, şi să sărbătorească. În ce fel? Sigur, rămâne 
să vedem. Avem o anumită idee despre ce s-a întâmplat în anii trecuţi, însă eu constat că 
dincolo de cuvinte, lucruri nu s-au întâmplat. Trebuie să fac totuşi o paralelă între meseria 
mea şi ceea ce observ aici. De douăzeci şi ceva de ani lucrez în sănătate, n-am văzut 
niciodată, dar absolut niciodată un pacient care să vină la medic, să fie operat şi a doua zi 
să tragă de rana lui, să o deschidă cu bună-ştiinţă. Este clar că cele două comunităţi care 
locuiesc aici au răni care câteodată se mai închid, câteodată se mai deschid. Ceea ce în 
schimb constat este că unii deschid aceste răni cu bună-ştiinţă. Şi nu ştiu dacă este cea mai 
înţeleaptă atitudine. În primul rând, cred că noi, de la masa asta, nu ar trebui să adoptăm 
acest tip de comportament, şi în niciun caz nu ar trebui să lansăm acest tip de mesaj. Repet, 
este o părere personală, fiecare are dreptul la o opinie, şi fiecare trebuie să şi-o exprime. 
Consider că în aceste momente, un mesaj de echilibru din partea liderilor ambelor 
comunităţi s-ar impune mai mult decât un mesaj de dezbinare. Cam asta este ceea ce eu am 
dorit să exprim, ca observaţie. Şi îndemn pe toată lumea la un mesaj de echilibru. 
Mulţumesc. Domnul Mădălin.”  
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Vă mulţumesc pentru 
mesaj. Am uitat să spun că, totuşi, supunem la vot declaraţia de anul trecut. Nimic altceva. 
Scuze, uitasem. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Şi noi 
mulţumim. Dacă Consiliul consideră, atunci putem supune la vot această declaraţie.” 
 Se votează. 
 „Muţumesc. S-a adoptat această declaraţie. Putem trece la următoarea intervenţie de 
pe Ordinea de zi. Domnul Váncsa, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier VÁNCSA ALBERT (lb.m.): „Mulţumesc pentru cuvânt. Nu am 
vrut să mă bag în această dispută. Noi, ca şi una din partidele ungureşti numite extremistă, 
de aici, putem doar saluta iniţiativa PCM-ului, şi ştiind că nu se vor face auzite niciun fel 
de lozinci antiromâneşti, susţinem cu toată puterea, consider că şi părerea domnului Czegő 
este aceeaşi. Aş dori totuşi să subliniez faptul că trebuie să facem o diferenţă între faptul că 
extremiştii din Braşov şi împrejurimi vin în centrul oraşului nostru şi ţin o aşa numită 
manifestare, sau că noi, localnicii, ne adunăm aici şi încercăm să ne apărăm interesele 
proprii. Dar nu despre asta aş fi vrut să vorbesc. Mă gândeam să-mi revoc intervenţia, căci 
atmosfera a început să se încingă, dar am hotărât că despre ceea ce doresc să vorbesc este 
mereu de actualitate. Aş dori să ridic problema Şcolii Sportive, care, de fapt, nu este expres 
interesul Şcolii Sportive, ci hotăreşte viitorul sportiv şi posibilităţile tinerilor care trăiesc 
aici, ca şi pregătire fizică. Se ştie foarte bine că în ţările învecinate, peste tot, se încearcă 
aducerea sportului şi eduucaţiei fizice în plin plan, pentru a preveni folosirea drogurilor şi a 
altor substanţe dăunătoare organismului. Problema Şcolii Sportive este importantă şi 
datorită faptului că a fost singura asociaţie din judeţ care a educat sportivi de performanţă. 
Trebuie să merg puţin înapoi în trecut. Existenţa Şcolii Sportive a hotărât, de exemplu, şi 
faptul că Sfântu Gheorghe a putut deveni municipiu.  Da, dar s-a creat o contradicţie pe 
care, de-a lungul anilor, nu am putut să o corectăm. Ce s-a întâmplat? Şcoala Sportivă s-a 
străduit ani de zile să scoată sportivi de performanţă, şi aşa cum am spus, a hotărât ca 



 

 

Sfântu Gheorghe să fie municipiu. Nu am îndeplinit însă condiţia naţională ca Şcoala 
Sportivă să aibă o bază sportivă. De fapt, fără această bază sportivă, ar fi trebuit desfiinţată 
Şcoala Sportivă. Deci, nu ştiu dacă sesizaţi contradicţia. Noi nu am avut bază, ar fi trebuit 
să fie desfiinţată; dacă s-ar fi desfiinţat, atunci Sfântu Gheorghe nu ar fi devenit municipiu. 
La cererea Ministerului Învăţământului, în ultimii zece ani, au fost restructurate mai mult 
de zece posturi de profesori. Asta înseamnă că s-a desfiinţat şi pregătirea, de către cadre 
didactice cu studii, a unui număr de aproximativ 300 – 400 de copii. Nu este indiferent ca 
sportivii să fie pregătiţi într-un cadru de stat, de către cadre didactice plătite, sau de către 
mici cluburi, sau chiar indivizi încearcă să ducă mai departe sportul, viitorii sportivi ai 
oraşului. În aceşti zece ani nici nu s-a prea simţit. S-a desfiinţat baschetul masculin, 
handbalul feminin, handbalul masculin, hocheiul etc. etc. Nu vreau să continui enumerarea. 
La ora actuală, oraşul ar fi trebuit să compenseze, într-o oarecare măsură, sumele retrase de 
minister. Conducerea oraşului a făcut eforturi foarte mari, dar nu a putut, pur şi simplu, 
rezolva, ca munca a 10 cadre didactice bine pregătite, cu studii superioare, care se ocupă 
doar de sport, să fie compensată.  Cealaltă mare problemă este aceea că...de fapt nu este o 
problemă, căci se poate rezolva. La Sfântu Gheorghe sunt atâtea săli de sport lângă şcoli, 
că acum ar fi timpul să se construiască şi o bază proprie acestei Şcoli Sportive, acestei 
instituţii de învăţământ. Au existat promisiuni, dar au venit Guverne, au plecat 
Guverne,...legile la fel, veneau şi plecau, şi tot timpul intervenea ceva şi Şcoala Sportivă nu 
obţinea baza promisă. Sala Sportivă de pe strada Vânătorilor, căci este sală sportivă, pe 
vremuri s-a promis că va fi a Şcolii. Au trecut anii, dar nu a obţinut-o. La Stadionul mic s-a 
realizat proiectul, se şi lucrează, dar nu se mai poate aştepta încă zece ani ca Şcoala 
Sportivă să-şi primească baza. Există posibilităţi, căci sunt foarte multe săli de sport. 
Oraşul nu are nevoie, să o oferim Şcolii Sportive ca şi bază. Aceasta nu poate trăi dacă nu 
are nimic. Este o instituţie suspendată în aer...e ca şi cum am lua clădirea Liceului de Artă, 
şi am spune elevilor, să meargă să cânte unde vor. S-ar putea dezvolta şi mai mult această 
temă, dar acum vreau să revin doar asupra faptului că, doamna Sztakics ştie foarte bine, la 
vremea respectivă a depus eforturi mari pentru a li se oferi posibilitatea de mişcare 
copiilor, în curtea şcolilor, dar acest lucru nu există, nu funcţionează treaba. În timpul liber, 
directorii  nu permit intrarea copiilor în şcoli. S-a asfaltat, s-au realizat terenuri cu 
pardoseli din PVC, şi copiii nu au unde să meargă în vacanţe. Vorbesc cu colegii, şi spun că 
există unii care merg pe jos de aici din cartier câte 3 – 4 kilometri, ba mai mult, 5 – 6 
kilometri, pentru a juca fotbal. Este o situaţie imposibilă. Toate acestea se întâmplă într-o 
Europă a tehnologiei şi a drogurilor, şi unde aproape fiecare preşedinte de stat încearcă să 
asigure cât mai multe ore de educaţie fizică şi cât mai multe posibilităţi de mişcare, 
tinerilor. Nu trebuie să spun, căci cred că ştiţi. În Ungaria s-a introdus deja în fiecare zi câte 
o oră de educaţie fizică. La noi, educaţia fizică este de o oră pe săptămână, şi nici măcar nu 
avem cine să se ocupe de oameni. Vă rog să votăm acest lucru, să rezolvăm, să prezentăm, 
sau care sunt demersurile pentru a asigura acestei Şcoli Sportive, bază proprie? Nu doar 
sala, ci şi terenul alăturat. Rog foarte mult Consiliul să mă sprijine în acest demers. 
Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Domnule viceprimar, vă rog.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc. Trebuie să ne 
întoarcem destul de mult în timp, căci aţi început prin a spune că mergeţi înapoi în timp, 
căci şcoala nu a educat de mult sportivi care să aibă rezultate în echipe naţionale. Este trist. 
Dar lăsând la o parte asta, ştim foarte bine cu toţii că se construieşte baza sportivă, cu 
sprijinul municipalităţii, şi mai ştim şi faptul că mulţumită şcolilor, Şcoala Sportivă are 



 

 

posibilitatea de a-şi ţine antrenamentele în aproape fiecare dintre sălile de sport ale şcolilor. 
Este adevărat că trebuie verificat dacă se ţin cu regularitate aceste ore, căci cred că şi aici 
sunt ceva probleme, că sala este rezervată, dar nu merg acolo să ţină orele. Uneori copiii 
mai merg. Dar se întâmplă ca profesorul să  nu meargă. În ceea ce priveşte Sala Sporturilor, 
văd şi declaraţiile din presă. Noi, în Comisia de Sport, domnul primar, a oferit Sala 
Sporturilor de pe strada Vânătorilor, Şcolii Sportive. Într-adevăr, trebuie să soluţionăm 
anumite probleme administrative, dar am solicitat Şcolii Sportive să ne aducă acea garanţie 
care dovedeşte că o poate întreţine, poate asigura plata salariaţilor, poate asigura 
cheltuielile de întreţinere ale acestei săli de sport. Aceasta încă nu a ajuns la noi. 
Dumneavoastră sunteţi membru în Consiliul de Administraţie, dacă nu mă înşel. Vă rugăm 
să o redactaţi, ca noi să putem face paşi înainte, deoarece noi dorim să dăm acea sală de 
sport, Şcolii Sportive.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim.” 
 Domnul consilier VÁNCSA ALBERT (lb.m.): „Se pare că bat la uşi deschise. Dar, 
într-adevăr, să nu ne aşteptăm ca stadionul mic să se finalizeze, căci anii trec. Despre acest 
lucru s-a discutat deja acum cinci ani. Au trecut 5 ani, în aceşti 5 ani au ieşit 5 generaţii. 
Fiecare secundă, fiecare minut e prea târziu, târziu, târziu, deoarece cei care nu vor face 
sport aici vor pleca de aici. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim 
frumos. Am zis că am o intervenţie foarte scurtă. Doamna viceprimar, domnul viceprimar, 
vreau să spun că apreciez foarte mult de când sunt consilier, că pot intra cu maşina aici, în 
parcarea Primăriei, şi în completare vroiam să spun că voi aprecia şi mai mult dacă reuşiţi 
cumva gangul acela, să-l puneţi la punct, să-l asfaltaţi, sau să faceţi ceva. Doar o scurtă 
observaţie. Mulţumesc. Doamna viceprimar, aveţi cuvântul.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş 
dori să vorbesc despre două lucruri. Probabil, şi colegii consilieri îşi amintesc că la şedinţa 
anterioară, la cererea consilierilor români, şedinţa de consiliu a fost mutată de la ora 14,00, 
la ora 12,00. Motivul a fost că astăzi se desfăşoară un simpozion la Prefectură, care are ca 
titlu, spun în limba română că doar aşa apare,  „Rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba 
Iulia din 1 Decembrie 1918, şi problema minorităţilor naţionale.” În repetate rânduri am 
primit şi eu invitaţii la acest simpozion, şi când am primit şi programul, m-am întristat. M-
am întristat pentru că mă gândeam că se gândesc serios şi vor să discute serios despre ziua 
de 1 Decembrie şi despre problemele naţiunilor. În schimb, din programul anexat nu a 
rezultat acest lucru. În program apar următorii speak-eri: Profesor Vasile Stancu, Profesor 
Univ. Doctor Ion Giurcă, Doctor Vasile Lechinţan, Profesor Ilie Şandru, Doctor Virgil 
Palmă, Profesor Univ. Doctor Avocat Ioan Sabău Pop, Doctor Daniel Nicolae, Doctor Alin 
Spânu şi Doctor Ioan Lăcătuşu. Nu este de competenţa mea, şi nu aş dori să le contest 
cunoştinţele profesionale ale acestor istorici, acestor persoane. În schimb, dacă s-ar fi 
gânditr serios organizatorii acestui eveniment, cel puţin jumătate din aceşti speak-eri, ar fi 
fost de etnie maghiară, deoarece vor să discute fără noi despre problemele naţiunilor? În 
aceste condiţii, eu aici afirm că nu voi participa, deşi plănuisem să particip, dar m-aş 
aştepta ca în viitor, dacă se organizează evenimente de acest gen, neapărat să se invite şi 
membri ai minorităţilor naţionale, deoarece există istorici, există persoane care au 
competenţa de a lua cuvântul în aceste probleme, şi lăsaţi-ne să spunem şi noi cum vedem 
această problemă, nu doar să ascultăm cum o gândesc alţii. Nu ştiu dacă se poate vorbi 
despre această problemă, fără noi. Al doilea subiect, în postura de fost elev al Liceului 
„Mikó”, ca şi membru în Consiliul de Administraţie al acestui liceu, ca şi membru al 
Consiliului de Administraţie al Colegiului Reformat, ca şi părinte care are copii la acest 



 

 

liceu, ne-am întristat foarte tare, am rămas uimiţi în urma hotărârii de ieri, şi nu mă pot 
ridica de la acestă masă fără a aduce în discuţie cele întâmplate ieri. Sunt ferm convinsă că 
această decizie de a renaţionaliza clădirea Liceului „Székely Mikó”, şi de a judeca membrii 
participanţi în comisie...Eu cred că vom lăsa lucrurile aşa, nici pe viitor, sigur că ne vom 
exprima împotrivirea, în diverse forme. Acum se desfăşoară la Cluj Napoca discuţiile între 
reprezentanţii Bisericii Reformate, domnul primar şi preşedintele partidului nostru, şi am 
convingerea că această hotărâre va fi atacată la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului de la Strasbourg, şi dacă nu am beneficiat de dreptate în România, avem încredere 
că la acest for internaţional ne vor scăpa de această pată de ruşine. Mulţumesc. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă JOÓS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumim. 
Dacă nu mai există alte intervenţii, atunci vreau să vă mulţumesc pentru şedinţa de astăzi, 
pentru prezenţă. Am dezbătut şi adoptat toate proiectele de pe Ordinea de zi, şi vă doresc 
după-amiază plăcută.” 
 
 
 Prezentul Proces-Verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2015. 
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