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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 20 aprilie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Corina, Magyarósi Imola-Piroska. 
 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. 610/17.04.2015.  
 La şedinţă participă, conform legii: domnul Antal Árpád András, primarul 
municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Sztakics Éva Judit și 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 MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Bună ziua! Salut cu 
drag, pe toată lumea care este prezentă la şedinţa extraordinară de azi, a Consiliului Local. 
Îl salut pe domnul Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, pe domnul 
Tóth Birtan Csaba, director al S.C. TEGA S.A., şi le urez bun – venit reprezentanţilor 
presei. Înainte de a trece la dezbaterea punctului de pe Ordinea de zi, aş dori să salut 
membrii echipei de baschet SEPSI SIC, căci am ajuns la finalul unui sezon extraordinar, 
plin de succese, unde echipa a câştigat Cupa României şi argintul la Campionat. Este o 
conjuctură fericită faptul că, eu prezidez şedinţa de azi, fiind membru în Consiliul de 
Administraţie al SEPSI SIC, şi înainte de toate, aş dori să prezint membrii echipei, fetele şi 
staff-ul care au obţinut aceste rezultate remarcabile, anul acesta. Voi începe de la stânga la 
dreapta: Rusz István, managerul echipei, Zoran Mikes, antrenor coordonator, Tyaunna 
Dominique Marshall, Janeesha Jeffery, Taneisha Harrison, Stefanie Murphy, Kilin Tünde, 
Kokovay Melánia, Lovász Izabella, Florina Paşcalău, Debreczi Iringó, Cristina Cutaş, 
Kelemen Kincső, Annemarie Părău, Bartók Botond, Kolozsi Hunor, Nemes Áron, Vajna 
Kinga – Consiliul de Administraţie, domnul Tittesz Zoltán, director sportiv, şi mai lipseşte 
cineva din rând, Ambrus József, cel de-al treilea membru al Consiliului de Administraţie, 
reprezentantul Consiliului Judeţean. Aş dori să-i dau cuvântul domnului primar Antal 
Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să felicit pe toată lumea: jucătoarele, antrenorul, sponsorii, conducerea clubului şi 
extraordinara echipă de suporteri. Aş dori să spun, şi să le amintesc tuturor faptul că acest 
proces a început în anii 2007 – 2008, atunci când unii au avut curajul să-şi asume să fie 
mari, au avut curajul să aibă vise îndrăzneţe. Cred că suntem fair -play, dacă le mulţumim 
doamnelor Vass Ildikó şi Ambrus Erzsébet, dar şi altora, care au demarat această 
procedură. Au reuşit să ofere experienţe extraordinare oraşului Sfântu Gheorghe, judeţului 
Covasna, Întregului Ţinut Secuiesc, mulţi copii, tineri, adulţi având posibilitatea să fie în 
echipa de suporteri, săptămână de săptămână, în mica sală de sport a oraşului nostru. Cred 
că nu exagerez, când afirm că fiecare membru al acestei echipe este ambasador al oraşului 



 

 

nostru, şi al Ţinutului Secuiesc. Au avut posibilitatea să experimenteze şi faptul că nu este 
uşor să joci în culorile oraşului. Noi am învăţat de la părinţii şi profesorii noştri, că noi, ca 
şi maghiari, trebuie să ştim mai multe, să realizăm mai multe, pentru a putea câştiga, 
pentru a ne putea afirma. Şi pentru că aşa este, de foarte multe ori aţi fost nevoiţi să jucaţi 
împotriva curentului. Dar vă mulţumesc şi pentru că aţi demonstrat că Sfântu Gheorghe are 
nevoie de o sală a sporturilor mai mare, căci nu mai încăpem în aceasta pe care o avem. Şi 
noi putem să vă promitem, că în maxim 2, 3 ani, veţi juca baschet într-o arenă sportivă de 
3000 de locuri, şi sunt convins de faptul că, indiferent de cât de nefavorabile vor fi 
circumstanţele în care trebuie să jucaţi, acel jucător în plus pe care-l reprezintă echipa de 
suporteri, vă va da o forţă prin care vom putea aduce orice cupă la Sfântu Gheorghe. Un 
lucru este sigur: în inimile noastre, Dumneavoastră sunteţi campionii. Mulţumim frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim foarte 
frumos domnului primar, pentru frumoasele cuvinte pe care le-a rostit. Acum, aş dori să-l 
rog pe domnul Tamás Sándor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, să le spună şi 
dumnealui câteva cuvinte, fetelor, echipei.” 
 Domnul TAMÁS SÁNDOR – preşedintele Consiliului Judeţean Covasna (lb.m.): 
„Dragi fete din secuime, românce şi americance. Aş dori să vă mulţumesc, în numele 
Consiliului Judeţean Covasna, pentru jocul fără cusur, pentru rezultatele obţinute şi evident 
pentru atmosferă. De câţiva ani, de când am făcut puţină ordine în finanţările activităţilor 
sportive, aici fiind inclusă şi sprijinirea baschetului, se văd şi rezultatele. Ba mai mult, se 
văd rezultate foarte bune, în comparaţie cu alte judeţe, căci dacă suntem sinceri, putem 
spune că aţi învins echipele unor judeţe mai mari, cu mult mai mulţi bani alocaţi de 
finanţatori, reuşind să aduceţi cupele aici, în oraşul nostru. Acest lucru demonstrează că nu 
totul se raportează la bani, ci credinţa este foarte importantă. Credinţa în faptul că putem 
învinge, că există un pas înainte, un nivel mai ridicat, că există întotdeauna loc de mai bine. 
Şi nu demult, am citit pe site-ul domnului Miklós Zoltán un gând bun, care se referă exact 
la acest lucru, şi dacă-mi permiteţi, l-aş spune: „Dacă suntem în stare să credem ceva, 
atunci suntem capabili să-l şi realizăm.” În numele Consiliului Judeţean Covasna, în 
parteneriat cu Consiliul Local Sfântu Gheorghe, vor fi şi pe viitor finanţări serioase pentru 
acele echipe ca şi a voastră, pentru rezultate ca şi cele pe care le-aţi atins anul acesta pentru 
Sfântu Gheorghe, Covasna, Ţinutul Secuiesc. Vă doresc odihnă plăcută binemeritată. 
Thank you.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim foarte 
frumos, domnule preşedinte, pentru aceste cuvinte frumoase. O să-l invit pe domnul 
antrenor Toran Mikes, să spună şi Dumnealui două, trei vorbe.” 
 Domnul ZORAN MIKES (lb.en): „Înainte de toate, din păcate nu am câştigat 
meciul de ieri, dar trebuie să vă spun, că această echipă este asemenea campioanei, pentru 
că tot ce am realizat în acest sezon, nu aş vrea să spun că este de necrezut, pentru noi am 
crezut, din primul moment. Şi cred că şi dumneavoastră puteţi fi mândri de tot ceea ce am 
realizat. Vreau să mulţumesc, în primul rând, oraşului Sfântu Gheorghe, primarului 
oraşului, Consiliului Local, Consiliului Judeţean, tuturor celor care au susţinut echipa. 
Cred că am avut un sezon extraordinar, şi cred că fără suportul dumneavoastră, am fi 
realizat mai greu acest lucru. Cred că în sezon am avut, nu ştiu exact, poate ştii tu, Ştefi, 
numărul exact al meciurilor, dar cred că am avut în jur de 45 de meciuri. Am pierdut doar 
cinci meciuri, în tot sezonul, ceea ce este un lucru mare, şi minunat pentru noi. Poate că noi 
suntem campionii, dar încă nu ştim. Nu contează nimic, eu cred că această echipă este 
campioană nu numai în clasament, ci şi pe terenul de baschet. Aceste fete merită tot 
respectul, şi m-am simţit onorat să fiu antrenorul echipei, şi să antrenez aceste fete. 
Totodată, simt că am devenit parte a comunităţii, vizitând şcolile, grădiniţele din oraş. Cu 



 

 

micile lucruri pe care le facem, încercăm să dăm efortul maxim, de la prima, la ultima 
jucătoare. Să le mulţumim tuturor pentru suportul pe care-l primim aici. Eu aşa cred, că am 
devenit mai buni decât anul trecut, şi simt că avem loc de mai bine, şi cu suportul 
dumneavoastră, sper ca anul viitor ne vom întoarce mai puternici, decât anul acesta. Vă 
mulţumim mult.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim frumos, 
Zoran. Pe scurt, aş dori să vă împărtăşesc şi gândurile mele. În primul rând, aş dori să 
mulţumesc pentru sprijinul pe care l-am primit în acest sezon, atât de membrii fondatori, 
cât şi de la parteneri, suporteri, de la acest public extraordinar. Am convingerea că, 
împreună cu această echipă, noi construim comunitatea, această forţă comunitară este 
exemplară, pe care am experimentat-o de nenumărate ori, în acest sezon, indiferent dacă 
era vorba de construirea unor tribune mobile, sau trebuiau amenajate locuri de cazare, i-am 
avut alături de noi, pe voluntari, sponsori, pe toată lumea. Cu un asemenea sprijin, a fost 
uşor să avansăm. Cred că cel mai mare rezultat de anul acesta este respectul bine-cuvenit, 
pe care-l merităm de foarte multă vreme. Iar acest respect l-am câştigat prin organizarea 
cupei, dar şi prin atitudinea de care dăm dovadă, în ceea ce priveşte sportul. Acum, suntem 
priviţi altfel, atât de membrii federaţiei, cât şi de arbitri, nu mereu, ci câteodată. Deci, 
simţim că această atitudine faţă de noi s-a schimbat puţin, a devenit mai bună. Cred că am 
reuşit să demonstrăm, că prin muncă sititoare, continuă şi cu modestie, putem ajunge chiar 
şi în vârf. Noi n-am ajuns, încă, acolo, dar sunt ferm convins că vom reuşi anul viitor, dacă 
toţi vom lucra mai mult şi mai bine. La final, aş dori să le mulţumesc fetelor, acea atitudine 
pozitivă de care au dat dovadă, aşa cum a spus domnul primar, şi cum au spus şi suporterii, 
în nenumărate rânduri, în inimile noastre, voi sunteţi campioanele, şi luaţi cu voi, 
indiferent dacă vom mai lucra, sau nu împreună, luaţi cu voi o bucăţică din acest oraş. Şi 
voi veţi rămâne aici, în sufletele noastre, vă mulţumim pentru tot.  
Acum, aş dori să-l rog pe domnul primar şi pe domnul preşedinte, şi pe domnul Ambrus 
József, să...(lb.r.): Îmi cer scuze, Mădălin, ai cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Era foarte scurt. Am vrut foarte mult să le asigur, cum am făcut-o, cred, la aproape fiecare 
meci la care am fost, că cel mai important este că sunt nişte modele pentru oamenii din 
Sfântu Gheorghe, mai ales pentru tineri. Le mulţumesc foarte mult, că au petrecut un an 
deosebit la noi, dar trebuie să recunosc, că cel mai important pentru mine, şi cred pentru 
întreg oraşul, sunt junioarele care sper să ajungă, la un moment dat, leader -ele numărul 
unu al acestei ţări. Vă mulţumesc mult, suntem onoraţi pentru tot ce aţi făcut pentru noi, şi 
spor la treabă şi anul viitor. Vă mulţumesc mult!” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim, Mădălin. 
Acum, îl rog pe domnul primar şi pe domnul preşedinte, să le înmâneze fetelor, cadoul 
simbolic pe care l-am pregătit. 
 Mulţumim frumos. Putem să începem dezbaterea punctului de pe Ordinea de zi a 
şedinţei de azi. Are cineva, ceva de adăugat? Propuneri de modificare? Dacă nu, să votăm 
în legătură cu Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Pârvan 
Rodica).  
 „Ordinea de zi a fost aprobată. Mulţumesc.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat d-lui Czimbalmos Kozma Csaba pentru substituirea primarului municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUACOV”, din data de 21 aprilie 2015. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mâine, 



 

 

21 aprilie, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” va avea Adunarea 
Generală. Eu nu voi putea participa la această şedinţă, căci voi fi plecat într-un oraş 
partener la iniţiativa programului Sfântu Gheorghe Capitala Europeană a Culturii. De 
aceea, aş dori să-l mandatez pe domnul Czimbalmos Kozma Csaba, pentru a mă substitui. 
Deci, despre asta este vorba în proiectul de hotărâre, de a i se acorda un mandat d-lui 
Czimbalmos Kozma Csaba pentru substituirea mea în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, din data de 21 aprilie. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Observaţii? Nu sunt. Atunci, vă rog să votăm în legătură cu acest proiect de 
hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

109/2015. 
 Domnul preşedinte de şedinţă MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „S-a adoptat în 
unanimitate. Mulţumesc frumos. La Diverse nu s-a prezentat nimeni, astfel că vă 
mulţumesc pentru participare, şi declar şedinţa închisă. La revedere! şi o 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 25 iunie 2015. 
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