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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 26 noiembrie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanţi ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi domnul 
Rápolti István – Coşeni, lipsind Debreczeni László. 
 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. 1.623/20.11.2015.  
 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 BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu drag 
toate persoanele prezente în sala de Consiliu, colegii, reprezentanţii presei, şi cei interesaţi 
de şedinţa noastră de azi. Rog colegii să pornească aparatele de votare. Şedinţa de azi are 
11 puncte pe Ordinea de zi, inclusiv Diversele. Are cineva observaţii sau adăugiri în 
legătură cu Ordinea de zi? Dau cuvântul domnului primar Antal Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D1, cu privire la majorarea bugetului programului multianual “Sfântu 
Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc”, un D3 şi un D4. Punctul D3 este cu 
referire la aprobarea de către asociatul majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe a modificării 
denumirii și actului constitutiv al SEPSISPORT S.R.L. , iar D4 privind aprobarea de către 
asociatul minoritar URBAN-LOCATO S.R.L. a modificării denumirii și actului constitutiv 
al SEPSISPORT S.R.L. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Doamna Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aş dori să propun un punct 
D2, cu privire la încheierea unui contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe 
prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația „Asociaţia Pentru Orgă 
Caelestis - Vox Caelestis Orgonaegyesület” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi 
organizării concertului de orgă „Cântece de Advent”.  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori să revoc, de pe Ordinea de zi, punctul 9.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Doamna Rodica Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „La Diverse.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Mai 
doreşte cineva la Diverse? Domnul consilier Czegő Zoltán. (lb.r.): Guruianu Mădălin, tot la 



 

 

Diverse? (lb.m.): Bote Corina, Antal Árpád, Czegő Zoltán. Mulţumesc. Acum, discutăm 
despre Ordinea de zi. Să votăm în legătură cu includerea punctului D1 pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Joós 
Stefan-Leontin, Magyarósi Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. Toţi cei prezenţi, au votat pentru. Să votăm în legătură cu includerea 
punctului D2, pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Joós 
Stefan-Leontin, Magyarósi Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. D3.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Magyarósi 
Imola-Piroska). 
 „Mulţumesc. S-a votat. Acum, să votăm despre includerea punctului D4, pe 
Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulţumesc. Toţi cei prezenţi au votat pentru. După ce am introdus toate aceste 
puncte pe Ordinea de zi, să o votăm acum, în întregime, cu punctele de la D1 la D4 şi cu 
punctul 9 revocat.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 „În unanimitate. Mulţumesc. Am aprobat Ordinea de zi a şedinţei de azi. Acum, l-aş 
invita pe domnul primar să prezinte punctul 1.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului 
General al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Şi eu 
salut cu respect pe toată lumea, reprezentanţii presei, doamnele şi domnii, reprezentanţii 
satelor Chilieni şi Coşeni. Primul punct de pe Ordinea de zi se referă la rectificarea 
bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe. Rectificăm bugetul cu 57.040 lei, 
astfel, până la sfârşitul anului avem venituri în valoare de 185.270.070 lei. Mare parte din 
această sumă dorim să o alocăm programului „Început sigur”, iar o altă sumă, de 10.000 
lei, dorim să o alocăm pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii – 
refuncţionalizarea Sălii Kamara, căci sunt anumite probleme legate de protecţia împotriva 
incendiilor. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. S-a prezentat domnul Guruianu Mădălin – Doru.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Două observaţii simple. În primul rând, am văzut că dăm pentru refuncţionalizarea acestei 
Săli Kamara. Sigur e verificat, că Avizul există la Teatrul Tamási Áron, sau la Andrei 
Mureşanu. Asta e prima observaţie. Şi a doua: o să vă rog să spuneţi şi oficial, cum, sau 
dacă putem rezolva această donaţie către victimele de la Colectiv. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Mulţumesc. Deci, toate 
clădirile sunt în administrarea teatrelor. Şi această clădire, după cum ştiţi, a fost închiriată 
de către Teatrul ”Tamási Áron”, la un moment dat anul trecut, noi am achiziţionat acea 
clădire. Am solicitat conducerii teatrului să semneze Procesul-verbal de predare – primire, 
ceea ce se va întâmpla, pentru că eu nu pot să-mi asum responsabilitatea pentru ceva unde 
nu am controlul. Nu ştiu câţi oameni intră, câţi ies. Nu vindem noi bilete, şi aşa mai 
departe. Deci, acest lucru se va întâmpla, am primit această informaţie, din punct de vedere 



 

 

ISU, acolo este nevoie de anumite modificări. Partea noastră, cum ar veni, din această 
procedură, este să asigurăm fondurile necesare.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul Guruianu 
Mădălin – Doru.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Scuze, nu vreau să 
insist pe subiect, dar în Bucureşti tocmai s-au închis două teatre, şi de asta vă spuneam, că 
poate putem să fim cu un pas înainte, şi să încercăm să vedem dacă sunt avizele ISU la 
”Tamási Áron”, respectiv la ”Andrei Mureşanu”, dacă tot se mută pe întâi decembrie. Din 
punctul ăsta de vedere am atras atenţia.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Eu cred că, faptul că astăzi 
alocăm o anumită sumă pentru Sala Kamara, înseamnă că suntem cu un pas înainte, şi 
evident, instituţiile care administrează aceste clădiri au această responsabilitate, şi ei au 
toate informaţiile. Eu am avut discuţii cu doamna director de la TAM, dânsa mi-a spus că 
sunt în regulă, sau vor fi în regulă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim frumos. 
Doamna Sztakics Éva.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Deoarece sunt membru în 
Consiliul de Administraţie al teatrului, am discutat aceste probleme, sala de teatru este în 
regulă. Sunt verificate permanent de către cei de la Pompieri. Ceea ce trebuie să rezolvăm 
în viitorul apropiat, este reînnoirea reţelei de electricitate a teatrului. Pentru asta, am propus 
să depună propunere, să solicite un buget, la o şedinţă anterioară am şi adoptat 
documentaţiile pentru reabilitarea reţelei de electricitate. De altfel, ieşirile sunt, căci de ani 
de zile funcţionează conform regulilor. Studioul Teatrului de Păpuşi Cimborák nu este în 
regulă. Am şi spus să nu se mai organizeze acolo spectacole, ci am propus, dacă doamna 
director este de acord, şi dumneaei este de acord, să se organizeze în sala de conferinţe de 
la Mikó, sau chiar în sala Gábor Áron.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „În ceea ce priveşte întrebarea 
care se referea la alocarea unor sume de bani pentru victimele Clubului Colectiv, în 
principiu, eu cred că suntem de acord cu toţii, că ar trebui să ajutăm, să acordăm acest 
ajutor. Deocamdată, atât juriştii cât şi economiştii din cadrul aparatului de specialitate spun 
că nu există cadru legal. Nu au găsit cadrul legal pentru a aloca această sumă, pentru că, 
din punct de vedere teritorial, excede competenţele Municipiului Sfântu Gheorghe. Dacă ar 
fi fost vreo persoană din Municipiul Sfântu Gheorghe, atunci puteam acorda ajutor de 
urgenţă, aşa cum am făcut şi în cazul persoanelor care au avut de suferit în urma 
inundaţiilor, şi aşa mai departe. În acelaşi sens, pot să spun dacă ar fi vorba despre 
autoritate publică locală, la fel există legislaţie pentru a aproba ajutor. În acest moment, nu 
am identificat posibilităţile legale pentru a lua această decizie. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul Guruianu 
Mădălin – Doru.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Foarte scurt, doar vă 
recomand să vedeţi la Alba Iulia, a trecut cumva, într-un fel, o hotărâre, şi poate încercăm 
de acolo, să luăm modelul. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „E bine să vedem această 



 

 

decizie, însă, din păcate, în ţara noastră, faptul că cineva ia o decizie, nu înseamnă că este 
legală, şi am, cred, 17.000 de exemple să vă dau, când noi nu ne-am luat după alte primării, 
din fericire, primării care au luat anumite decizii la finanţarea sportului şi aşa mai departe, 
şi de aceea stăm la această masă şi nu suntem altundeva. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
intervenţii. Deoarece nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, vă rog să votăm în legătură cu 
acest punct de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
322/2015. 
 „Mulţumesc. S-a adoptat. Trecem la punctul 2. Prezintă domnul primar. Acest 
material a fost avizat favorabil în Comisiile de specialitate 1 şi 5, în Comisia Economică şi 
cea Juridică. În Comisia Economică, doamna consilier Pârvan s-a abţinut.” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATIV S.A. Sfântu Gheorghe pe anul 2015. 
Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Bugetul 
pe 2015 al SEPSI REKREATIV S.A. este de 143.000 lei, din care 50.000 lei sunt pentru 
cheltuielile salariale, şi 86.000 lei, pentru cheltuieli materiale. Suma de 7.000 lei a fost 
alocată pentru plata unor taxe şi impozite. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Nu doreşte nimeni să ia cuvântul, aşa că vă rog să votăm în legătură cu punctul 
2 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 323/2015. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc. Punctul 3 va fi prezentat de domnul viceprimar Tischler 
Ferenc. Comisiile 1, 3 şi 5 au acordat avize favorabile. În Comisia Juridică, domnul 
consilier Czegő Zoltán s-a abţinut. Poftiţi, domnule viceprimar.” 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Direcţia de Asistenţă 
Comunitară şi Asociaţia de promovare a sănătăţii mentale „Esély” Lelki Egészségvédő 
Egyesület în vederea organizării Programului „Început sigur” pentru îmbunătăţirea calităţii 
vieţii romilor din cartierul „Őrkő”, cu precădere a copiilor preşcolari. Prezintă: Tischler 
Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Consultându-ne cu specialişti, 
am ajuns la concluzia că mamele din Őrkő nu se prea ocupă de copiii cu vârsta cuprinsă 
între 0 şi 3 ani, şi pornesc cu un mare dezavantaj în ceea ce priveşte mersul la grădiniţă. 
Am elaborat un program cu Asociaţia de promovare a sănătăţii mentale „Esély” Lelki 
Egészségvédő Egyesület, program pe care am dori să-l desfăşurăm în colaborare cu această 
asociaţie. Este strict pentru copiii care trebuie să meargă la grădiniţă, iar în program am 
dori să implicăm şi mamele. În ceea ce priveşte materialul de specialitate, cu îngăduinţa 
dumneavoastră, aş dori să dau cuvântul doamnei Kondor Ágota, să-l prezinte, căci a lucrat 
foarte mult la el. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Continuă colega noastră Ágota.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori să 
spun câteva cuvinte despre Programul „Început sigur”. Este o metodă care are rezultate, 
fapt despre care ne-am lămurit şi cu ocazia schimbului de experienţă. Deci, este un 
program viabil pe mai mulţi ani, este unul de succes. În titlul proiectului de hotărâre este o 



 

 

greşeală. Acolo scrie că este vorba despre preşcolari. Deci, nu este pentru preşcolari, ci 
pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani. Este vorba despre faptul că, înainte de a 
merge la grădiniţă, aceşti copii au un dezavantaj enorm, datorită condiţiilor pe care le 
cunoaştem deja, iar acest dezavantaj este aproape imposibil de recuperat şi în timpul şcolii. 
Este unul din motivele abandonului şcolar timpuriu, nu este singurul, dar este unul din 
motive. Ceea ce este important pentru noi este să putem integra aceşti copii, şi să ajungă în 
societate ca adulţi, membrii importanţi ai societăţii. Deci, Programul „Început sigur” la asta 
se referă, că încercăm să eliminăm dezavantajele din viaţa acestor copii. Astfel, s-a creat o 
asociaţie formată din specialişti în sănătate mentală, nu doar în acest scop, evident, căci 
munca lor nu se termină aici. Printre alţii, echipa este formată din psihologi, pedagogi, 
asistenţi sociali. Ei activează acici, ei fiind cei care au luat sub aripa lor protectoare, să 
spunem aşa, acest program, şi avem speranţa că, în câţiva ani, vom vedea şi rezultatele 
pozitive ale acestuia. O parte foarte importantă a programului este acela că nu numai copiii 
sunt parte a acestuia, ci sunt implicate şi mamele, căci ştim foarte bine, în multe cazuri, şi 
ele sunt foarte tinere, şi nasc copii la 13, 14, 15 ani deci, vorbim de fete foarte tinere, care 
nu au absolut nicio experienţă în creşterea copiilor, crescându-i după anumite tradiţii, şi 
ştim acest lucru cam încotro duce. Sunt educate şi mamele, deci nu se referă doar la faptul 
că învăţăm copiii câteva poezioare, sau zicale, şi aşa mai departe, ci mamele învaţă cum să 
gospodărească locuinţa, cum să împartă banii eficient, şi multe, multe alte lucruri foarte 
importante şi folositoare. Mi-ar plăcea dacă aţi sprijini această iniţiativă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Intervenţii, dacă sunt? Deoarece nu sunt, vă rog să votăm despre acest punct de 
pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 324/2015. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc. Punctul 4 îl prezintă domnul primar Antal Árpád-András. 
Aş mai adăuga faptul că acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil în Comisiile de 
specialitate 1 şi 5. În Comisia 1, cea Economică, doamna Pârvan s-a abţinut. În Comisia 
Juridică, domnul consilier Joós Stefan s-a abţinut, iar domnişoara Bote Corina a votat 
împotrivă. Vă rog să prezentaţi proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii fără plată a dreptului de proprietate asupra imobilului ”Vila Cerbul”, 
proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în Şugaş Băi, în proprietatea 
Parohiei Romano Catolice V. Sfântu Gheoghe. Prezintă: Antal Árpád András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În anul 
2010, am dat Parohiei Romano Catolice V. Sfântu Gheoghe în chirie, acest imobil, şi de 
când se ocupă ei de acesta, de atunci, pe de o parte este viaţă în acest imobil, pe de altă 
parte, se desfăşoară activităţi religioase, sociale importante, şi tocmai de aceea propunem 
să transmitem dreptul de proprietate în proprietatea Parohiei Romano Catolice V. Sfântu 
Gheoghe. Totodată, la articolul 2 este specificat că timp de 30 de ani nu au dreptul să-l 
înstrăineze. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. (lb.r.): Doamna Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „M-a stupefiat acest proiect de 
hotărâre şi m-am gândit să propun şi celor 3 Parohii Ortodoxe să beneficieze de această 
boierie, pentru că tot au dreptul, sau avem dreptul să schimbăm destinaţia clădirilor, să ne 
alegem câte o vilă de la Şugaş, să boierim acolo. E perfect. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar doreşte să 



 

 

răspundă?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Se pare că aveţi o memorie 
selectivă, doamna Pârvan, pentru că în urmă cu 2 ani am dat şi Bisericii Ortodoxe, dacă vă 
aduceţi aminte, în Blocul Adas, un etaj întreg. Nu ştiu dacă vă aduceţi aminte. Deci, nu este 
prima dată când Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe acordă drept de proprietate pentru 
bisericile tradiţionale şi dacă aţi fi fost atentă, la prezentarea mea, atunci v-aţi fi dat seama 
că nu este vorba aici de boierie, ci este vorba despre programe religioase, sociale, 
educaţionale şi aşa mai departe. Dacă dumneavoastră consideraţi că asta este boierie, cred 
că vă caracterizează pe dumneavoastră. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc. Doamna 
Pârvan.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Eu ştiu să fac 
deosebire, cu toată memoria selectivă. Sunt filolog, şi fac deosebirea între un etaj de bloc, 
şi o vilă, stimate domnule primar. E o mare diferenţă, ca de la cer la pământ. Mulţumesc, şi 
nu mai continuăm, că nu are sens. Eu rămân la punctul meu de vedere, că este boierie. Aşa 
şi v-am spus, o să încercăm şi noi să beneficiem, dacă tot suntem pe drept, să beneficiem şi 
noi de această boierie. Între a primi un spaţiu într-un bloc, aşa cum este cel al Adas-ului, şi 
a primi o vilă la Şugaş, mi se pare o mică, mare deosebire. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, noi, atunci am 
achiziţionat clădirea respectivă, dacă vă aduceţi aminte, am dat, dacă îmi aduc bine aminte, 
130.000 euro, echivalentul în lei a 130.000 euro, pentru acel etaj, pe care ulterior l-am dat 
bisericii Ortodoxe. Nu ştiu dacă această clădire de la Şugaş Băi valorează sau nu de 
130.000 de euro, dar nu cred că valorează mai mult, şi eu cred că dacă noi, atunci, toţi cei 
care stăm la această masă am sprijinit iniţiativa respectivă, nu înţeleg această revoltă, 
această stupefiere, şi aşa mai departe, a dumneavoastră, în acest caz. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.):  „Domnul Guruianu are 
cuvântul. ” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Încerc să vă spun foarte punctual trei lucruri la care m-am gândit, când am citit prima dată 
acest document. În primul rând, că e puţin inconsistent, aşa, să ne revoltăm când Guvernul 
României dă Hotelul Bradu către Biserica Ortodoxă, şi după aceea încercăm, noi, să dăm 
tot unei biserici. În al doilea rând. Da, îmi aduc perfect aminte acel caz de care vorbeşte 
domnul primar, dar îmi aduc foarte bine aminte, că era un schimb în care oraşul primea 
clădirea Băncii Naţionale a României, care fusese acordată bisericii. Poate nu-mi eu 
aminte, încercam acum să mă uit, e greu chiar să mă uit pe acea hotărâre. Dar eu îmi aduc 
aminte că a fost un schimb, acolo, în care a fost un „win – win situation” perfect. Ambele 
părţi, practic, s-au înţeles, până la urmă, ca să treacă peste o problemă a acelui spaţiu, de 
BNR, fostul BNR. În al treilea rând, nu ştiu de ce, totuşi trebuie să...noi am fost cu toţii de 
acord că trebuie să-l alocăm şi că sprijinim toate programele care sunt făcute acolo, şi nu 
dau niciun pas înapoi, probabil sunt nişte programe foarte bune. Cunosc oamenii care se 
ocupă de acele lucruri, am lucrat cu dânşii în mod nemijlocit, şi am încredere în ceea ce fac 
în acea clădire. Ideea e, de ce trebuie să le dăm dreptul de proprietate, şi de ce nu-i 
suficient doar să le prelungim acel contract de folosinţă? Aş vrea să înţeleg măsura logică 
sau legală, de ce trebuie să facem asta, sau la ce le foloseşte lor, că sunt proprietari, versus, 
dacă pot să-l foloseasc gratuit zeci de ani, habar n-am cât ar putea fi, dar cu siguranţă nu o 
să se opună nimeni, cât timp activităţile sunt de genul celor care sunt acum. În ultimul 
rând, nu aş vrea să fim puşi înapoi în situaţia paradoxală, în care să le dăm o clădire şi după 



 

 

aceea, în urma unor hotărâri judecătoreşti, să o primim înapoi, cum din păcate s-a mai 
întâmplat odată, în acest municipiu. Eu cred că trebuie ca ei să fie lăsaţi acolo, să 
funcţioneze, şi nimeni să nu se atingă sau să ridice glasul la ce fac dânşii acolo. Dar nu văd 
de ce trebuie să fie drept de proprietate, şi tare mult aştept şi replica doamnei Kulcsár, 
pentru că am văzut că semnătura este doar a doamnei Hengán. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar răspunde.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.ro.): „În ceea ce priveşte dreptul de 
proprietate, problema este că acea clădire este într-o stare destul de proastă. Apropos de 
valoarea clădirii. Atâta timp cât este doar în concesiune dată clădirea, nu pot investi, deci 
biserica nu poate investi în această clădire. Deci, cred că interesul nostru, al comunităţii, al 
oraşului este ca această clădire, primul nostru interes a fost să fie folosită, utilizată, să se 
organizeze acolo diferite programe, ceea ce s-a întâmplat. Deci, aceasta a fost prioritatea 
numărul 1, iar prioritatea numărul doi este ca această clădire să fie modernizată, ceea ce 
poate fi făcută doar în condiţiile în care proprietar va fi Biserica Catolică. Revin aici, nu 
vreau să vă acuz de memorie selectivă şi pe dumneavoastră, însă în cazul BNR, istoria nu a 
început în momentul în care s-a discutat despre un eventual drept de folosinţă, a Bisericii 
Ortodoxe, pentru că niciodată nu a fost proprietatea Bisericii Ortodoxe. Dar istoria începe 
din 2004, când clădirea BNR-ului a fost dată pentru Consiliul Judeţean Covasna. De acolo 
începe istoria. După aceea, a fost luată de la Consiliul Judeţean Covasna, şi dată în 
folosinţă Bisericii Ortodoxe, şi după aceea a fost dată Primăriei municipiului Sfântu 
Gheorghe, în condiţiile în care Guvernul a decis să dea Hotelul Brad Bisericii Ortodoxe, în 
Covasna. Dacă sunt sau nu legate aceste lucruri, nu ştim, poate că sunt, poate că nu sunt. 
Pe niciun act administrativ, nici pe actele administrative ale Primăriei, nici pe cele ale 
Guvernului nu se vorbeşte despre vreun schimb, pentru că Biserica Ortodoxă nu a avut 
drept de proprietate pe clădirea respectivă, ci RAPPS-ul avea dreptul de fapt, Statul Român 
avea dreptul de proprietate şi RAPPS-ul dreptul de administrare, pe clădirea respectivă. În 
ceea ce priveşte problema la care aţi făcut referire, şi că noi am fost sau unii dintre noi au 
fost revoltaţi, sau am fost revoltaţi de faptul că Biserica Ortodoxă a primit Hotelul Brad, 
această discuţie a avut loc în contextul în care bisericile tradiţionale maghiare nu au primit 
înapoi ceea ce le-a fost luat. Deci, stimaţi colegi, şi stimate colege, să nu uităm istoria şi 
realităţile. În timp ce, de la Biserica Unitariană, Evanghelică şi Catolică au fost 
naţionalizate nişte clădiri, în aceleaşi consdiţii, Biserica Ortodoxă a primit o clădire care n-
a fost niciodată a Bisericii Ortodoxe. În Sfântu Gheorghe sunt imobile care nu au fost 
retrocedate bisericilor tradiţionale maghiare. Una dintre clădiri a fost renaţionalizată. Deci, 
haideţi să nu discutăm, că ce se va întâmpla dacă instanţa...Instanţa, dacă decide, şi o să 
spună că este a Primăriei, o să luăm înapoi în inventarul public, sau privat, al Municipiului. 
Dar în acest caz, să nu amestecăm merele cu perele. Colegiul „Székely Mikó”, în 1948 a 
fost naţionalizat, există un act pe care scrie că a fost naţionalizat, după aceea a fost 
retrocedat, şi cineva a spus că nu a fost retrocedat corect. S-ar putea ca poimâine, din nou, 
să se dea înapoi pentru că legea spune că se dă înapoi tot ce a fost naţionalizat. Nimeni nu a 
spus că actul din 1948 este unul corect. Pe acel act scrie negru pe alb că a fost naţionalizat 
Colegiul „Székely Mikó”, deci haideţi să fim mult mai corecţi, când discutăm acest lucru, 
şi nu cred că e bine să facem o dispută etnică pentru că, dacă noi n-am fi votat pentru 
Biserica Ortodoxă, dumneavoastră patru consilieri puteaţi să tot votaţi cu „da”, pentru că 
oricum nu se rezolva problema. Şi acum, dumneavoastră notaţi cu „nu”, sau vă abţineţi, nu 
cred că este o atitudine corectă, sincer.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Doamna Pârvan mai are 
ceva de spus.” 



 

 

 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Eu nu sunt revoltată. Deci, revolta e 
una, şi mirarea e alta. Sunt uimită, stupefiată, aşa, de boieria asta în care se scaldă biserica, 
în general. M-am gândit că poate la dumneavoastră e mai multă decenţă. Dar o văd. Nu 
sunt revoltată. Nu mă mai revoltă nimic după 16 ani de misiunea de consilier local. Nu. Şi 
dacă plouă cu castraveţi, mâine, nu mă mai revoltă. Deci, nu e nicio problemă. Nu sunt 
revoltată. Pur şi simplu mă uit şi eu, şi mă gândesc oare până unde mergem. Memoria mea 
selectivă, cât a vorbit domnul Guruianu, mi-a adus în prim plan trocul acela, că el a spus 
frumos „schimb”, a fost un troc, aşa, cu BNR-ul, care a fost acceptat, după părerea mea, 
pentru faptul că „Bradul” se află în Covasna şi nu în Sfântu Gheorghe. Vă mulţumesc 
frumos, şi nu o să mai iau cuvântul pe acest subiect. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Domnul Joós Stefan, aveţi 
cuvântul.” 
 Domnul consilier JÓOS STEFAN-LEONTIN (lb.r.): „Mulţumesc. Eu aş reveni, 
totuşi, la esenţa problemei. Domnul primar a spus că doar atunci se poate face o investiţie 
în această vilă, dacă trece în proprietatea bisericii, în cazul de faţă. Este O.K, însă cred că 
totuşi, pe lângă contractul acesta, sau pe lângă această hotărâre de a preda proprietatea 
către biserică, ar trebui să vedem ce investiţii urmează să se facă în această clădire, pentru 
că înţeleg că ăsta este scopul, ca această clădire să nu rămână într-o stare avansată de 
degradare. Corect ar fi, atunci, ca Consiliul să fie informat despre investiţiile care urmează 
să se facă în perioada următoare. Dacă aveţi dumneavoastră cunoştinţă, am fi interesaţi şi 
noi, să ştim despre asta. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Văd că domnul Guruianu 
şi-a retras intenţia. (lb.m.): M-am lăsat la urmă, mai ales din curtoazie. Astfel, cele mai 
multe s-au spus înaintea mea. Printre altele, şi observaţia pe care a făcut-o domnul 
Guruianu, că lucrurile pot fi văzute şi astfel, că cel mic învaţă de la cel mare, deci atâta 
timp cât Guvernul împarte hotelurile aflate în proprietatea statului, atunci şi Consiliul 
Local poate face acest lucru, prin faptul că acordă sprijin prin acordarea unor imobile, când 
este nevoie. Eu, care mult timp m-am ocupat de situaţia patrimoniului oraşului, şi de cele 
mai multe ori am fost de părere că ceea ce este al oraşului trebuie păstrat, şi din ceea ce se 
poate, trebuie generat venit. În ultima perioadă de timp, această clădire a demonstrat că se 
află în mâini mai bune decât a fost înainte. Deci, dacă vrem ca şi pe viitor, aceste activităţi 
să continue, pe perioadă mai lungă de timp, atunci se poate acorda acest imobil definitiv, şi 
am auzit şi motivele pentru care ar trebui, iar dacă Guvernul poate face acest lucru, chiar şi 
cu ceea ce este al nostru, atunci şi noi putem face acest lucru, cu ceea ce este al nostru. 
Mulţumesc că m-aţi ascultat. Văd că nu sunt alte intervenţii, aşa că vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Bote Corina, Guruianu Mădălin 
– Doru, Joós Stefan – Leontin), şi 1 abţinere (Pârvan Rodica), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 325/2015. 
 „Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Îmi cer scuze de la cei care s-au prezentat mai 
târziu, dar am început deja votarea. Trecem la punctul 5. Prezintă domnul viceprimar 
Tischler Ferenc. Între timp, aş spune că 3 Comisii, Comisiile 1, 2 şi 5 au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL V de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn, domeniu privat al Municipiului Sfântu 
Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului artificial situate la capătul 
străzii Nicolae Iorga. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar.  
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Acum 
vorbim doar de un patinoar, şi nu de două, şi în material s-a strecurat o greşeală, căci nu 



 

 

dorim să amplasăm patinoarul la fosta Piaţă Euro, ci pe terenul de lângă Multi-Trans, şi să-
l punem în funcţiune de săptămâna viitoare. Pentru a evita anumite probleme, suntem de 
părere că ar trebui amplasate şi câteva chioşcuri de lemn, unde se pot cumpăra ceai cald şi 
alte produse, şi unde se pot închiria patine. Pentru acest proiect de hotărâre solicit sprijinul 
Consiliului, pentru a putea începe procedurile de licitaţie publică cu plic închis. 
Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Doreşte cineva să ia cuvântul? Rog Consiliul să voteze în legătură cu 
propunerile formulate. Deci, este vorba doar despre un patinoar, să spunem că aceasta este 
doar o corectură simplă, dar locul nu este Piaţa Euro, ci spaţiul de lângă Multi-Trans, acolo 
unde a mai fost şi altădată. Să votăm despre modificarea locaţiei.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Joós Stefan – 
Leontin). 
 „S-a aprobat. Deoarece am votat doar despre una, probabil că va fi o singură 
locaţie. Acum, vă rog să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Joós Stefan – 
Leontin), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 326/2015. 
 „S-a adoptat. Mulţumesc. Punctul 6. Prezintă domnul primar.” 
 Vă rog să prezentaţi proiectul de hotărâre.” 
 PUNCTUL VI de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui Act 
adiţional la Contractul de concesiune nr. 573/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de cabinet 
medical de familie, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Oltului nr. 12. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Avem 
contract de concesiune cu doamna Doctor Şereş Jana Mariana Lucia, contract care expiră 
la data de 7 ianuarie 2016. propunem să prelungim acest contract cu încă 5 ani, până la 
data de 6 ianuarie 2021. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Adăugiri, propuneri? Ceva discuţii? Nu sunt. Mulţumim. Să votăm, vă rog.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (Joós Stefan – 
Leontin), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 327/2015. 
 „S-a adoptat. Urmează punctul 7, pe care-l prezintă domnul primar, care ascultă, 
înainte de prezentare, că acest proiect a primit aviz favorabil din partea Comisiilor de 
specialitate 1, 2 şi 5.” 
 PUNCTUL VII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii 
de prioritate în vederea atribuirii în baza Legii nr. 15/2003, republicată, a terenurilor 
disponibile aflate în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos şi eu. Ieri 
am dat în folosinţă locuinţe de serviciu pentru medici, medici tineri. Acum în urmă cu 
câţiva ani, am dat în folosinţă locuinţe pentru profesori tineri, angajaţilor instituţiilor de 
cultură, şi de o bună bucată de vreme încercăm să dăm terenuri, tinerilor. Acum aprobăm o 
listă nominală cu 8 nume. Eu am încredere că aceşti tineri vor construi, în scurt timp, 
locuinţe pe strada Borviz. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. (lb.r.): Doamna Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Vreau să întreb, aşa, pentru 
memoria mea selectivă. Dintre cei 8 medici care au venit în Sfântu Gheorghe şi au nevoie 



 

 

de locuinţe, câţi sunt români, stimate domnule primar? Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Ce întrebare interesantă, 
doamna Pârvan. Am crezut că mă întrebaţi din ce fonduri au fost construie aceste locuinţe, 
că eu cred că ar intra, într-o ţară normală, în atribuţiile Guvernului României, ca pe 
teritoriul României să se contruiască locuinţe pentru medici, atâta timp, cât noi plătim 
impozite pentru statul român. Aceste locuinţe au fost construite din contribuţia venită din 
partea statului maghiar, însă vreau să vă spun că niciodată nu s-a ţinut cont de etnia celor 
care se mută în aceste locuinţe. A fost organizat un concurs transparent, şi ieri au fost 
predate cheile pentru 4 familii, sau în două cazuri vorbim de persoane singure, de medici. 
Nu am întrebat naţionalitatea lor, însă cu siguranţă unul din medicii care vine din Braşov, 
după nume, îmi dau seama că are naţionalitate română. În timp ce, celelalte 3 familii, sau 
mă rog, două familii şi o persoană care vin din Târgu Mureş, Gheorgheni, şi nu mai ştiu 
exact de unde vine a treia familie, probabil sunt de naţionalitate maghiară. Deci, 1 din 4, 
căci deocamdată 4 apartamente au fost date, construite din banii statului maghiar, au fost 
date şi pentru medici de naţionalitate română, pentru că eu sper din tot sufletul că interesul 
nostru al tuturor este să oferim servicii medicale de calitate, şi până la urmă, contează ca 
vieţile noastre să fie salvate. Şi nu cred că undeva contează naţionalitatea medicului, sau 
naţionalitatea bolnavului, în momentul în care vorbim de act medical. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Doamna Pârvan, aveţi 
cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Am pus această întrebare, pentru că 
doamna de la Mesagerul îmi spunea ieri, că săptămâna trecută...eu sunt, chipurile, în 
concediu medical, dar la sfârşitul şedinţei veţi realiza de ce am plecat de acasă, din 
concediu medical. Deci, doamna de la Mesagerul îmi spunea, că a fost o întâlnire pe tema 
aceasta, o conferinţă de presă, nu ştiu ce a fost, în care nu s-a scos o vorbă în limba 
română, şi că în prezenţa lor, acolo, nu era deloc justificată, şi asta mi-a generat întrebarea. 
Dar răspunsul îl am, din moment ce este finanţată prin contribuţia, aşa, atunci sigur că da, 
s-a considerat că nu e nevoie să se vorbească şi în limba română. Asta este informaţia pe 
care o am, eu nu am fost la faţa locului. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Eu aş dori să spun câteva 
cuvinte despre asta, deşi am deviat complet de la Ordinea de zi. Şi aş putea să-mi refuz, 
chiar şi mie, dreptul de a vorbi, dar în ceea ce priveşte problema ridicată de doamna 
Pârvan, pot să spun că domnul primar, domnul preşedinte al Consiliului Judeţean au vorbit 
şi în limba română, şi în limba maghiară. Niciunul nu-mi este coleg de partid, aşa că nu 
doresc să apăr pe nimeni, ci doar să menţionez că da, s-a vorbit în ambele limbi. Încă nu 
am ajuns la nivelul în care ambasadorul de la Bucureşti şi consulul de la Miercurea Ciuc să 
vorbească perfect, în faţa unui public larg, în limba română, ei au vorbit doar în limba 
maghiară. Domnul primar” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu aş 
dori doar să-l corectez pe domnul consilier Bálint, căci Consulul general al Ungariei la 
Miercurea Ciuc vorbeşte limba română la nivel de limbă maternă, la fel şi domnul 
ambasador, vorbeşte bine româneşte, dar ei nu au luat cuvântul. În schimb, a luat cuvântul 
secretarul de stat pe probleme de politică naţională, de la care cred că nici doamna Pârvan 
nu aşteaptă să înveţe româneşte, doar pentru că a dat bani publici ungari unui oraş 
românesc. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. (lb.r.): 
Doamna Pârvan, dacă doriţi. (lb.m.): Deoarece doamna consilier nu doreşte să continue 
discuţia...(lb.r.): Da, poftiţi. Vă retrageţi, vă înscrieţi. Poftiţi.” 



 

 

 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „E posibil, că informaţia...v-am spus, 
n-am fost la faţa locului, că dacă aş fi fost acolo, sigur că da, susţineam altfel. A fost o 
informaţie venită de la doamna, pe care o să o clarific după şedinţă, cu dumneaei. Ori n-a 
înţeles bine, ori a ieşit afară când s-a vorbit româneşte. Ca să menţinem spiritul umoristic. 
Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Cu mare plăcere. (lb.m.): 
Revenim la punctul de pe Ordinea de zi. Deci, în ceea ce priveşte terenurile pentru 
construit case, la vremea respectivă, când Consiliul a adoptat această hotărâre, că oferă, cu 
titlu gratuit anumite terenuri pentru tineri, cu scopul construirii unor case, în urmă cu 7 ani, 
am putea spune că economia duduia, cei interesaţi erau foarte mulţi, şi în final s-a 
construit, la capătul străzii Borviz, o singură casă. Mai târziu, au început şi alţii să prindă 
gustul. Faptul că acum sunt 8 doritori, cunoscând situaţia economică din zilele noastre, 
acest fapt dă motiv pentru încredere. (lb.r.): Domnule Guruianu, aveţi cuvântul.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. Şi 
eu vroiam să revenim puţin la proiect. Vroiam să-i felicit pe cei care au câştigat, să-i 
încurajez pe cei care n-au câştigat. Eu cred că nu numai 8 locuri avem, sper că mai sunt şi 
altele pe parcurs, şi că vor veni mai mulţi tineri acasă, pentru că, până la urmă, despre asta 
vorbim. În rest, evident, felicitări dacă s-a reuşit această investiţie din banii statului 
maghiar, dar cred că totuşi n-au fost exclusiv, cred că a participat şi judeţul Covasna, şi 
Municipiul Sfântu Gheorghe, sper măcar că am reuşit să punem terenul la dispoziţie, sau 
lucruri de genul acesta. Adică, sper că nu toate investiţiile au venit din Ungaria, pentru că, 
într-adevăr, ar fi ruşinos şi pentru noi, nu doar pentru Guvern.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Investiţia s-a realizat în 
parteneriat între Consiliul Judeţean Covasna, care a acordat terenul, Primăria municipiului 
Sfântu Gheorghe, care a făcut lucrările de utilităţi, pentru utilităţi, dar investiţia propriu-
zisă a fost 100% finanţată de Guvernul Ungariei. Deci, clădirea, şi tot ce este în clădire, de 
la aragaz, până la becuri, a fost finanţată de Guvernul Maghiar.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim frumos pentru 
intervenţie. Sunt bune aceste puncte de pe Ordinea de zi, cred că nimănui nu-i este somn. 
Deoarece nu mai sunt alte intervenţii, să trecem la vot. Să votăm în legătura cu lista care 
face obiectul acestui proiect de hotărâre. Să votăm.” 
  Se votează cu 18 voturi pentru, lipsind de la vot Joós Stefan – Leontin, Sztakics 
Éva-Judit, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 328/2015. 
 „Mulţumesc. S-a aprobat lista cu terenurile de pe strada Borviz. Intervenţii după 
votare? (lb.r.): Domnul Guruianu, vreţi?” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Era doar o secundă, 
cred că atunci aţi vorbit, când am pus întrebarea. Cred că nu numai astea 8 sunt, nu? Adică, 
mai sunt terenuri, dacă vor să mai aplice. Nu mi-aţi dat răspuns, de asta...” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Da, sunt. (lb.m.): Să 
mergem mai departe.” 
 PUNCTUL VIII de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „B-dul Grigore Bălan – Zona servicii”, 
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Punctul 8 de pe Ordinea 
de zi a primit aviz favorabil din partea Comisiilor de specialitate 1, 2 şi 5. În Comisia nr 2, 
cea de Urbanism, Bote Corina nu a votat pentru, la fel şi în Comisia Juridică, la fel şi 



 

 

colegul Joós Stefan-Leontin, s-a abţinut. Îi dau cuvântul domnului primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Deşi, nu 
vrem să construim o biserică catolică aici, pe acest teren, ci prin această hotărâre, la 
articolul 1, luăm înapoi terenul de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, căci în urmă cu 
câţiva ani le-am predat o parte din acest teren, 600 mp. La vremea respectivă, ei ar fi 
trebuit să-şi construiască acolo sediul propriu, dar în final nu a primit aprobare de la 
Guvern, şi întreaga instituţie a fost reorganizată la nivel naţional. Acum, luăm înapoi acest 
teren de 600 mp, şi cu încă unul alăturat, de 359 mp, şi unul de 916 mp, aprobăm acest 
Plan Urbanistic Zonal. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare.  S-a prezentat domnişoara Bote Corina.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „Vreau să vă spun de ce m-am abţinut. 
În avizul de la Poliţie era condiţionat acel aviz, care scrie foarte clar, dacă nu se respectă 
anumite norme, nu este valabil. Acesta este motivul pentru care m-am abţinut. În momentul 
în care voi vedea Proiectul, ce se va construi acolo, discutăm punctual şi vedem. Dar 
momentan, ei au spus că nu ştiu exact ce se construieşte, cât de aproape de gard, şi aşa mai 
departe, şi avizul, ne-am uitat ieri în comisii şi este trecut foarte clar, dacă nu se respectă 
„n” lucruri, se consideră nul. De asta m-am abţinut. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Am înţeles, şi cu un ochi 
zâmbesc şi cu celălalt plâng. Zâmbesc cu un ochi, pentru că mi-am dat seama că nu v-aţi 
abţinut din alte motive. Totuşi, un ochi îmi plânge, pentru că dumneavoastră, ca şi 
reprezentant al Primăriei, ar trebui să vedeţi interesele Primăriei, şi nu interesele Poliţiei, în 
acest caz, cu tot respectul, pentru că acolo vorbim, totuşi, de o naţionalizare, din nou, a 
unui teren care era al Primăriei, a fost luat de către Ministerul de Interne, şi s-a construit 
Jandarmeria şi poliţia, iar acuma, terenul care este al nostru, se încearcă să mai şi spună, că 
există nu ştiu ce arie de protecţie, şi tot Poliţia vrea să ne spună unde să construim, şi unde 
să nu construim pe terenul nostru. Nu cred că este foarte corect, iar eu mă aştept, totuşi, de 
la consilierii aleşi în Municipiul Sfântu Gheorghe, să vadă interesele oraşului, în primul şi 
în primul rând. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Corina.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „Nu era vorba de ideea unde şi ce 
construim. Ideea era de ce se construieşte acolo? În comisii, noi ne-am hotărât, adică să 
facem un mall în faţa Jandarmeriei, nu mi se pare o chestie foarte bună, în momentul de 
faţă.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Puţin probabil să construim 
un mall, cu toate că eu mi-aş dori ca cineva să vină, şi să construiască, poate acolo, un 
mall, pentru că ar ajuta la aspectul, din punct de vedere urbanistic, al acelei părţi din 
Municipiu. Dar aici vorbim despre un PUZ, şi nu despre o construcţie. Deci, prin PUZ 
reglementăm ce înălţime pot avea clădirile, care este suprafaţa construibilă şi aşa mai 
departe. Mai încolo, prin autorizaţie de construcţie, vom decide ce construim, şi evident, 
fiind vecini cu Poliţia, ne vom pune de acord cu dânşii.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
Guruianu.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Pe mine cumva m-a 
convins faptul că există acel aviz, şi evident e bine cumva şi cred că se poate trece peste 
acest pas, după aceea, la construcţie, evident va fi o altă discuţie, dar trebuie totuşi să 



 

 

remarcăm că aşa cum ţinem la interesele comunităţii şi la patrimoniul oraşului, ţinem şi 
când acordăm către Biserica Romano-Catolică, în aceeaşi măsură în care ţinem şi la 
interesele poliţiei, pentru că şi de aia avem nevoie în Sfântu Gheorghe, cum avem şi de 
Biserica Romano-Catolică.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
intervenţii. Deoarece nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul, să votăm în legătură cu punctul 
8 de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere (Bote Corina), 3 consilieri nu au votat 
lipsind de la vot (Joós Stefan-Leontin, Sztakics Éva-Judit, Vajna László), HOTĂRÂREA 
NUMĂRUL 329/2015. 
 „Hotărârea a fost adoptată.” 
 PUNCTUL X de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă.  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Se alege preşedinte de 
şedinţă pentru luna decembrie 2015 doamna consilier Bote Corina, iar în cazul lipsei 
acesteia, domnul consilier Csatlós László. Să votăm (spune şi în limba maghiară).” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 3 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Joós 
Stefan-Leontin, Sztakics Éva-Judit, Vajna László), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 330/2015. 
 „Hotărârea a fost adoptată. Trecem la punctele de la Diverse. Punctul D1 este 
prezentat de domnul primar.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind majorarea 
bugetului programului multianual “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ţinutului 
Secuiesc”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori să majorăm bugetul programului multianual “Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a 
Ţinutului Secuiesc” cu 120.000 lei. Mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Am auzit prezentarea. 
Intervenţii? Cât timp colegii se gândesc, aş menţiona faptul că acest proiect a primit aviz 
favorabil din partea Comisiilor de specialitate 1 şi 5. în Comisia nr. 1 doamna consilier 
Pârvan Rodica s-a abţinut, iar în Comisia nr. 5, colegii Bote Corina şi Joós Stefan-Leontin. 
(lb.r.): Doamna Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Înainte de începerea şedinţei am 
participat la Comisia Economică combinată cu cea Juridică. Acolo, nu ni s-a spus despre 
activitatea...despre cei 120.000 lei din bugetul anual, la, la, la, ci ni s-a spus că e vorba 
despre alocarea unei sume, nu ştiu dacă e aceeaşi, acuma sunt derutată complet, aşa, prin 
care Teatrul Naţional din Serbia, aşa, deci nu s-a inclus în Comisie această activitate, în 
cadrul marii activităţi de Capitală Europeană, ci s-a spus că se alocă suma, se 
suplimentează bugetul cu 120.000 lei, din care 80.000 pentru Teatrul din Serbia, şi restul 
pentru susţinerea unor activităţi în piaţa cu balaurul de acolo, nu ştiu cum îi va zice pieţei 
ăsteia, aşa. Şi eu iarăşi îmi manifest, de data asta revolta, nu stupefacţia, gândindu-mă că 
peste câteva zile este Ziua Naţională, am făcut parte din comisia aceasta de organizare a 
Zilei Naţionale, din partea Forumului Civic al Românilor, şi ştiu că s-a alocat cu chiu cu 
vai suma de 20.000 lei, aşa, două sute de milioane de lei vechi, iar pentru vizita teatrului 
din Serbia se alocă 80.000 de lei, deci opt sute de milioane vechi. Deci, mi se pare ceva 
aberant, aşa. Şi mi se spune aşa cu nonşalanţă, că atât s-a cerut. Eu îmi amintesc de la 
discuţia de la Prefectură, că atât s-a oferit, nu că atât s-a cerut. Cum vi se pare 
dumneavoastră, când pentru un teatru alocăm, pentru un spectacol de teatru, fie el şi din 



 

 

Serbia, şie el şi Teatru Naţional, alocăm o asemenea sumă, şi pentru Ziua Naţională alocăm 
20.000 lei, nimic mai mult, nimic mai puţin. De data aceasta scuzaţi-mă, dar mi se pare că 
nu ştiu, nici nu ştiu cum să calific această atitudine. Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Doamna viceprimar 
Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA – JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Eu 
am spus şi în Comisia Economică, în prezenţa doamnei consilier, că Teatrul Naţional din 
Serbia vine cu un stab de peste 50 de persoane. Calitatea unui teatru naţional trebuie 
plătită. Deci cultura, cultura de calitate are preţ. Şi noi, dacă dorim să fim capitală 
culturală, cred că nu trebuie să ne fie milă să plătim acest preţ. Doar aşa, ca un lucru 
interesant spun, că nici pentru 15 Martie nu obişnuim să alocăm mai mulţi bani, mai mult 
de 20.000 lei, căci, de obicei, participă voluntari, organizaţii civile şi asociaţii, la acest 
eveniment, deci sărbătorirea unei zile naţionale, spun eu 15 Martie, nu costă mai mult de 
20.000 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Doamna Pârvan, aveţi 
cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.ro.): „Şi vi se pare normal ca să se aloce 
o sumă de 4 ori mai mult decât pentru Ziua Naţională, pentru că vine cineva să dea un 
spectacol? Doamna Sztakics, nu vă supăraţi, dar asta frizează absurdul. Eu nu fac 
comparaţie cu nicio altă zi. Eu fac comparaţie cu Ziua Naţională, care este una şi pentru un 
spectacol cu 50 de oameni, păi vin cu femeia de serviciu, cu portarul, cu toată recuzita de 
acolo, de la teatru, se alocă o sumă de 4 ori mai mare. Este absurd ceea ce se întâmplă, şi 
vă rog să notaţi în Procesul-verbal, deci eu ştiu că balta are peşte, că noi plătim ca proştii, 
impozite, că nu-s banii mei, sunt banii dumneavoastră, sunt banii oraşului, aici. Şi nu ştiu 
cum ne permitem un asemenea lux. Pentru un spectacol, să dăm de 4 ori mai mult decât se 
alocă pentru Ziua Naţională, care este una. Deci, este o sfidare. Fie o sfidare adusă Zilei 
Naţionale, fie cetăţenilor care plătesc. O să aducem la cunoştinţă cetăţenilor: „uitaţi, 
oameni buni, mergeţi să vedeţi cum se gospodăresc banii oraşului”, dar nu este posibil aşa 
ceva. Acuma, de data asta, sunt revoltată, nu mai sunt, ce ştiu cum. Da! Vă rog să săriţi în 
apărarea doamnei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Bineînţeles, că voi sări în 
ajutorul colegei mele. În primul rând, pentru că Teatrul Naţional din Serbia nu vine cu un 
spectacol pentru doamna Sztakics, ci vine pentru cetăţenii oraşului. Între timp, l-am 
întrebat pe domnul director de la spital, şi mi-a trimis: Costache Cătălin, se numeşte unul 
dintre medici. Nu ştiu ce naţionalitate are, dar după nume, cred că este român. Ştim că este 
din Braşov, şi cred că este un lucru foarte bun, că vine un medic din Braşov să locuiască în 
Sfântu Gheorghe, să lucreze în Spitalul Judeţean din Sfântu Gheorghe. Dar, revenind la 
problema alocării fondurilor, eu cred că încercăm să comparăm merele cu perele, în acest 
caz. Nici de 15 martie nu se alocă sume foarte mari, pentru că zilele naţionale înseamnă 
anumit tip de eveniment, iar în momentul în care invităm un teatru naţional, şi a fost în 
Sfântu Gheorghe, din fericire, inclusiv Deutsches Theater din Germania, vă daţi seama cât 
am plătit pentru teatrul respectiv, dar asta ridică rangul oraşului, pentru că rangul oraşului 
nu creşte prin faptul că vin nişte tineri din Sfântu Gheorghe, care urlă pe stradă, „Afară cu 
ungurii din ţară.” Eu nu cred că prin asta creşte rangul oraşului. Rangul oraşului creşte 
dacă vin teatre naţionale din alte ţări, în Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „ Mulţumim. Are cuvântul 
domnul consilier Guruianu Mădălin.” 



 

 

 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Despre acei tineri, o 
să vorbesc şi eu, la sfârşit, dar nu vreau să...nu-i acum momentul. La punctul acesta, eu o 
să votez „pentru”, că nu am votat niciodată împotriva unui act de cultură, în Sfântu 
Gheorghe, indiferent al cui a fost. Cred că îşi aduce aminte doamna Pârvan, că au fost nişte 
bani, anul acesta, şi pentru Festivalul Atelier, şi sper că vor mai fi la anul, dacă va fi 
Festival Atelier, sau altfel se va numi. Sperăm foarte mult să fie din ce în ce mai mulţi bani 
pentru cultură, indiferent cine propune. Cred că totuşi, este o chestiune...Vă înţeleg perfect 
argumentul cu 15 Martie, 1 Decembrie. Cred că este o chestiune, totuşi, de echilibru, în 
măsura în care am reuşit de fiecare dată să avem un dialog despre ceea ce aducem pe 
parcursul unui an. Am încercat şi anul trecut să transmit mesajul acesta. O fac şi acum, 
pentru că la final de an, cred că ar trebui cumva făcut, la începutul anului, o împărţire cât 
mai echitabilă, în aşa fel încât să existe sume alocate, indiferent pentru ce teatre, evident 
Teatrul din Serbia nu este un teatru etnic, nu la asta mă refer, ci la faptul că ar fi bine să ştie 
întreaga comunitate, cumva, noi, ca şi reprezentanţi, şi după aceea, să putem transmite o 
informaţie foarte corectă de ce un anumit teatru şi de este valoros să vină un anumit act 
artistic, în Sfântu Gheorghe. Mulţumesc.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vroiam doar să spun, că 
Teatrul Naţional din Serbia nu vine la Sfântu Gheorghe pentru comunitatea maghiară. Vine 
pentru toţi iubitorii de cultură. Români, maghiari, şi aşa mai departe.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Doamna Pârvan, aveţi 
cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Cu, sau fără voia dumneavoastră, 
fiind profesor, ader la cultură. Mi-a plăcut, am iubit şi am apărat dintotdeauna, teatrul, după 
cum ştiţi, şi în momente mai mult sau mai puţin atractive. Problema nu este acest 
spectacol, ci v-am spus, şi repet. Este incredibil să acorzi unui spectacol de teatru, fie el cu 
50 de oaspeţi, sau aşa, o sumă de 4 ori mai mare decât cea pe care o aloci la serbarea Zilei 
Naţionale. Dar am primit răspunsul, şi mi-am şi notat, acest...rangul oraşului nu creşte 
pentru că vin nişte tineri şi urlă nu ştiu ce. Deci, am primit răspunsul, domnule primar. 
Pentru dumneavoastră, Ziua Naţională înseamnă venirea în oraş a unor tineri care urlă. 
Probabil că de aceea nu aţi participat, şi mira-m-aş dacă participaţi anul acesta, la 
sărbătorirea Zilei de 1 Decembrie. Voi reveni la Diverse, la chestia asta, dar am primit 
răspunsul. O să mai discutăm? Deci, suma de 4 ori mai mare alocată se justifică prin faptul 
că în interiorul dumneavoastră, semnificaţia Zilei Naţionale este aceea a unor tineri care 
vin şi urlă. Vă mulţumesc foarte mult, o să primească mesajul acesta, din partea 
dumneavoastră, aceşti tineri care vor veni, şi probabil că din nou vor urla, pe 1 Decembrie. 
Vă mulţumim. Este mai mult decât o jignire adusă românilor, nu numai din Sfântu 
Gheorghe, ci din toată ţara. Vă mulţumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, doamna Pârvan! Vis-a 
vis de participarea mea la evenimentele de la 1 Decembrie, sau mă rog, ce se va organiza 
de 1 Decembrie, într-adevăr, până acum nu am participat niciodată. Dar niciodată nu m-am 
ascuns după deget, şi am spus foarte clar de ce nu particip. Nu se ştie dacă anul acesta voi 
participa, sau nu, pentru că mai sunt câteva zile, şi poate până atunci apare în Monitorul 
Oficial statutul de autonomie a Ţinutului Secuiesc, ceea ce s-a primis pe 1 Decembrie 
1918. şi dacă va apărea, cu siguranţă voi participa. Deci, vă promit solemn, acum, că în 
cazul în care, pe 30 noiembrie apare în Monitorul Oficial, şi se respectă propisiunile făcute 
pe 1 Decembrie 1918, voi participa. Până când acest lucru nu se va întâmpla, nu voi 
participa, şi dacă se va vota legea în Parlament, care a fost iniţiată de domnul Duşa, ca 



 

 

primarii să piardă mandatele dacă nu participă, probabil o să-mi pierd mandatul. Deci, nu 
este absolut nicio problemă, sunt pregătit să mi se ia mandatul din această cauză. Am uitat 
să vă spun anterior, că Piaţa la care vă referiţi dumneavoastră se numeşte Piaţa Libertăţii, 
asta este denumirea pieţei, Piaţa Libertăţii se numeşte. Iar în ceea ce priveşte ziua de 1 
Decembrie, eu vă spun sincer, cred că ar trebui să vă deranjeze pe dumneavoastră, în 
primul rând, faptul că de Ziua Naţională a României vin unii şi strică solemnitatea zilei, 
pentru că nu cred, nu pot să cred că un român de bună credinţă din Municipiul Sfântu 
Gheorghe se simte bine atunci când vin din alte oraşe. Eu ştiu că au venit o dată cu un 
autobuz, de Argeş era autobuzul, îmi aduc aminte, nişte neo-legionari cu steaguri din 
acestea verzi, şi aşa mai departe, care totuşi sunt nişte continuatori ai Mişcării Legionare, 
care vin în Sfântu Gheorghe şi urlă, pentru că asta fac, cu tot respectul, urlă pe străzile din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, „Afară cu ungurii din ţară”. Deci, eu nu m-aş simţi bine pe 
15 Martie, dacă ar veni nişte maghiari de nu ştiu unde, şi ar urla ceva împotriva românilor, 
în Sfântu Gheorghe. Pe mine mă surprinde că dumneavoastră vă simţiţi bine. Sunt convins 
că majoritatea românilor din Sfântu Gheorghe nu se simt bine.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.ro.): „Eu vroiam doar să vă întreb, că în 
cazul în care acei 20.000 daţi pentru 1 Decembrie, dacă ar fi 80.000 lei, atunci nu vi s-ar 
părea scump evenimentul cultural cu Teatrul Naţional din Serbia.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): ... 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.r.): „Nu, pentru că dumneavoastră vă tot 
raportaţi la cei 20.000. deci, dumneavoastră tot vorbiţi, că e scump acel eveniment cultural, 
pentru că costă de 4 ori mai mult decât comemorarea zilei de 1 Decembrie. Deci, ceva ori e 
scump, raportat la evenimentul însuşi, ori e ieftin, dar să spunem că ceva e scump, pentru 
că raportat la altceva este de 4 ori mai mare preţul, mi se pare total deplasat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar. (lb.r.): 
Doamna Pârvan, o să mai aveţi cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Vreau să vă spun că, 
finanţatorii zilei de 1 Decembrie sunt, aproape în exclusivitate, Primăria Municipiului 
Sfântu Gheorghe şi Consiliul Judeţean Covasna. Şi Consiliul Judeţean Covasna contribuie 
cu 20.000 lei, şi Primăria contribuie cu 20.000 lei, deci practic, vorbim de 40.000 lei daţi 
de către cele 2 instituţii, pentru organizarea Zilei de 1 Decembrie. Eu îmi aduc aminte, în 
2008 contribuţia era de 5.000 de lei. Vă mulţumesc.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Să vă răspund, domnule Miklós, 
problema este că şi dacă vă răspund, şi dacă nu vă răspund, situaţia nu se schimbă. Ziua 
Naţională va beneficia de aceeaşi sumă minusculă. Iar în ceea ce priveşte cumularea cu 
judeţul, nu mă satisface, este vorba despre bugetul Consiliului Local, despre cei care 
contribuie la bugetul localităţii, şi nu al judeţului. Deci, memoria mea selectivă mă ajută 
foarte mult, ca să înţeleg foarte multe lucruri. Şi cu asta, cred că putem încheia asta. Vor 
primi suma, vom primi şi noi suma pe care o merităm, că aici de după merit, şi probabil că 
va fi bine. Ceea ce mă întrebaţi dumneavoastră, domnule Zoltán, este o falsă ipoteză. 
Răspunsul meu este că nu ajută absolut cu nimic, pentru că suma nu se modifică. Vă 
mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Bote Corina.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „O întrebare. Suma respectivă nu am 
votat-o acum o lună, sau două? O asociaţie care se ocupă de evenimentele culturale, în 
legătură cu Capitala Culturală? Unde am alocat 300.000 lei, 3 miliarde. Ţinând cont că este 
un eveniment legat de promovarea noastră, nu se pot lua banii de la acea asociaţie, pentru 



 

 

că la momentul respectiv nu ni s-a spus că banii respectivi pentru ce se alocă. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „ Deci, în primul rând, 
asociaţia respectivă încă nu există, deci noi am luat o decizie, ca în cazul în care se va 
înregistra asociaţia respectivă, să alocăm 300.000 lei, iar scopul înfiinţării asociaţiei 
respective era pregătirea proiectului pentru candidatura Municipiului Sfântu Gheorghe la 
Capitala Culturală Europeană. Deci, din acei bani, nu putem finanţa nici 15 Martie, nici 1 
Decembrie, cu tot respectul, dar nici nu suntem în situaţia aceasta. Suma respectivă, în 
acest moment, este în buget. Având în vedere faptul că nu am alocat, deci nu s-a înregistrat 
încă asociaţia, probabil la un moment dat, în decembrie, vom lua suma respectivă şi vom 
pune la altă investiţie, sau probabil o să o transferăm în bugetul de anul viitor, pentru că, cu 
siguranţă, la sfârşitul anului vom avea o sumă considerabilă în bugetul oraşului, pentru că 
sunt câteva investiţii care nu s-au realizat anul acesta şi bugetul a fost mai mare decât ne-
am aşteptat. Vreau să vă spun totuşi, că şi bugetul Consiliului Judeţean se formează din 
impozitele cetăţenilor din Sfântu Gheorghe, pentru că o parte din impozitul pe venit vine la 
Consiliul Local şi o parte merge la Consiliul Judeţean. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc frumos. 
Populaţia din Sfântu Gheorghe probabil că nu ştie că acestea sunt şedinţe deschise, căci 
altfel ar fi mult mai multă lume. Ce pierd? În orice caz, preţuiesc comportamentul reprimat 
al colegilor pensionari. Înainte de a continua, să şi votăm despre acest proiect de hotărâre. 
Deci, să votăm despre punctul D1.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Pârvan Rodica), şi 1 abţinere (Bote 
Corina), 2 consilieri nu au votat lipsind de la vot (Joós Stefan-Leontin, Vajna László), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 331/2015. 
 „S-a adoptat punctul D1. Urmează D2, pe care-l prezintă doamna viceprimar 
Sztakics Éva. Comisiile 1 şi 5 au acordat aviz favorabil. În Comisia nr. 1, doamna consilier 
Pârvan Rodica s-a abţinut, iar în Comisia nr. 5, Bote Corina şi Joós Stefan-Leontin. 
Doamna viceprimar, vă rog să prezentaţi proiectul.” 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind încheierea unui 
contract de parteneriat între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația „Asociaţia Pentru Orgă Caelestis - Vox 
Caelestis Orgonaegyesület” din Sfântu Gheorghe în vederea finanţării şi organizării 
concertului de orgă „Cântece de Advent”.  Prezintă: Sztakics Éva – Judit, viceprimar 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am 
dori să organizăm, în data de 21 decembrie, la Biserica „Christos Rege”, un spectacol cu 
cântece şi poezii, eveniment intitulat „Cântece de Advent”. La acest eveniment ar veni 
interpretul la orgă de la Bazilica din Pécs, Szamosi Szabolcs, cât şi artiştii interpreţi 
Szaloki Ági şi Eperjes Károly, premiaţi cu premiile Kossuth şi Jászai. Se vor face auzite 
cântece folclorice şi bisericeşti, cât şi poezii. În repertoriu vor fi Bach, Mihály Babits , Ady 
– Crăciun, deci în 21 decembrie aşteptăm un spectacol de calitate înaltă. Bugetul acestuia 
este de 10.500 lei. Aş dori să menţionez faptul că, în Transilvania vor mai susţine acest 
spectacol şi în alte două oraşe. Aportul Consiliului Local ar fi de 9.800 lei.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim frumos pentru 
prezentare. Observaţii, în legătură cu acest punct de pe Ordinea de zi? Ceva de adăugat? 
Întrebări? Asta este deja atmosferă de Advent. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 abţinere (Pârvan Rodica), 3 consilieri nu au votat 
lipsind de la vot (Joós Ştefan – Leontin, Magyarósi Imola – Piroska, Vajna László), 



 

 

HOTĂRÂREA NUMĂRUL 332/2015. 
 „S-a adoptat şi acest punct. Punctul D3 îl prezintă domnul primar Antal Árpád-
András. Vă rog.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea de către 
asociatul majoritar Municipiul Sfântu Gheorghe a modificării denumirii și actului 
constitutiv al SEPSISPORT S.R.L. Prezintă: Antal Árpád-András, primar 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Dacă-mi 
permiteţi, voi prezenta punctele D3 şi D4 la un loc, căci se referă la acelaşi lucru. D3 este 
reorganizarea Societăţii SEPSISPORT din perspectiva municipiului, iar D4, din 
perspectiva Urban Locato. Se va modifica denumirea SEPSISPORT S.R.L., în SEPSIIPAR 
S.R.L. Se modifică domeniul de activitate, se revocă mandatul domnului consilier 
Debreczeni László, şi se acordă mandat special reprezentantului municipiului Sfântu 
Gheorghe, domnului consilier Miklós Zoltán, în Adunarea Generală a Asociaților 
SEPSISPORT S.R.L., pentru aprobarea în ședință, a prevederilor prezentei hotărâri. 
Doamna secretar va lua cuvântul şi va spune, căci aici trebuie să votăm de mai multe ori. 
Mulţumesc frumos. Se va efectua descărcarea de activitate și de gestiune a d-lui Godra 
Árpád şi  se desemnează în calitate de administrator al SEPSISPORT S.R.L., Camera de 
Comerț și Industrie Covasna. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim pentru 
prezentare. Comisiile de specialitate 1 şi 5 au acordat avize favorabile ambelor Proiecte de 
Hotărâre, vom solicita ajutorul doamnei secretar. Întreb, dacă are cineva observaţii sau 
întrebări legate de aceste puncte de pe Ordinea de zi. Ştim că sunt câteva puncte de pe 
Ordinea de zi care nu au fost postate pe site în termenul legal. Atât am vrut să adaug. Dar 
cu puţin ajutor, trecem şi peste asta. Deoarece nu văd pe nimeni să se prezinte, atunci să 
votăm în legătură cu revocarea mandatului  domnului consilier Debreczeni László, ca şi 
reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a Asociaților 
SEPSISPORT S.R.L. Să votăm despre asta. Vot secret. Atât de secret, încât persoana în 
cauză nici nu este aici. Ştie despre asta.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 4 consilieri nu au votat lipsind de la vot.  
 „Am aprobat această modificare. În locul dumnealui, îl numim pe domnul consilier 
Miklós Zoltán, în calitate de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea 
Generală a Asociaților SEPSISPORT S.R.L..” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 4 consilieri nu au votat lipsind de la vot.  
 „S-a aprobat. Nici nu a fost atât de greu. Acum, să votăm despre întregul punct 
D3.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere (Guruianu Mădălin - Doru), 5 consilieri 
nu au votat lipsind de la vot (Bote Corina, Joós Stefan – Leontin, Magyarósi Imola – 
Piroska, Vajna László, Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 333/2015. 
 „În legătură cu D4, doreşte să intervină cineva? Dacă nu, atunci să votăm.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 abţinere (Guruianu Mădălin - Doru), 5 consilieri 
nu au votat lipsind de la vot (Bote Corina, Joós Stefan – Leontin, Magyarósi Imola – 
Piroska, Vajna László, Zsigmond József), HOTĂRÂREA NUMĂRUL 334/2015. 
 „S-a adoptat şi acest proiect de hotărâre. Am ajuns la cam la jumătatea şedinţei de 
azi, căci am ajuns la Diverse, şi îi rog pe cei care s-au înscris, să ia cuvântul. Dau citite 
listei nominale cu cei care s-au înscris până acum: Rodica Pârvan, Guruianu Mădălin – 
Doru, Bote Corina, Antal Árpád-András, Czegő Zoltán, din partea pensionarilor. Mă 
scuzaţi pentru glumă. (lb.r.): Doamna Pârvan, aveţi cuvântul.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Pentru că jumătate din număr l-am 



 

 

făcut, şi unii şi ceilalţi, rămâne cealaltă jumătate, dar până la cealaltă jumătate a numărului, 
există două probleme pe care aş vrea să le adresez, cu tot respectul cuvenit, domnului 
primar. Una se referă la Teatrul ”Andrei Mureşanu”. Mi s-a primis că în luna decembrie ne 
vom muta în casă nouă. Vă rog să ne detaliaţi un pic când preconizaţi că va fi data 
deschiderii oficiale a TAM în noua clădire, dacă este posibil ca acest lucru să se întâmple 
în luna decembrie, aşa cum s-a preconizat. Asta ar fi un punct. Al doilea punct, că sunt trei 
de toate, este problema parcărilor. Nu mă mai duc să-mi plătesc întreţinerea, îl trimit pe 
soţul, pentru că pur şi simplu, oamenii ne asaltează cu întrebări. În zona aceea în care stau 
eu, referitoare la locurile de parcare din zona blocului 3. în faţă sunt Finanţele, este banca, 
noi locuitorii suntem pe nicăieri, în spate este Jysk-ul, magazinul acela chinezesc, iar noi, 
în fiecare dimineaţă să ne sculăm la ora 8,00, să ne mutăm maşina, ca ultimii oameni, aşa, 
pentru că vine Poliţia Comunitară cu care încingem adevărate dispute. Aşa. Şi e ca greu să 
înţeleagă şi din toate punctele de vedere situaţia noastră, şi atunci trebuie la ora 8 fără 10 
minute să mutăm maşina, cu sau fără treabă. De acolo, să-i găsim un loc prin spate, pe 
acolo, aşa, pentru că noi nu avem cum să parcăm maşina. În aceeaşi situaţie sunt şi ceilalţi 
locuitori care sunt de-a dreptul disperaţi. Nu ştiu care ar putea fi soluţia, poate 
dumneavoastră oferiţi o soluţie prin care, totuşi, fiind locuitori ai părţii aceea a oraşului, 
am considerat că stăm într-o zonă de frunte a oraşului, şi acuma începem să ne dorim să 
locuim pe undeva pe la periferie, aşa, că acolo nu ne mai întreabă nimeni, probabil, unde 
ne parcăm maşina, şi nu trebuie să ne sculăm în fiecare dimineaţă la 8 fără 10, să avem 
grijă dacă n-a venit Poliţia Comunitară să ne salte maşina, sau ce ştiu ce alte minuni. Un 
cetăţean mi-a specificat, m-a sunat de două ori pe tema asta, spunând că ei au participat la 
o atribuire a unor locuri de parcare şi a obţinut o aprobare pentru 2012 – 2016, şi acum 
sunt obligaţi, din nou, să participe la licitaţie, sau şedinţă de atribuire. Nu ştiu exact cum se 
procedează. Deci, cred că dincolo de a ne bate în piept, cât suntem de români şi cât suntem 
de maghiari, acestea sunt adevăratele probleme ale oraşului, ale vieţilor cetăţenilor care 
plătesc impozite. Plătesc impozite, plătesc penalităţi, şi aşa mai departe. Cum vedem noi 
realizată această problemă a parcărilor, în jurul...cel puţin al zonei centrale, dar nu ştiu dacă 
în rest este o problemă, dar ştiu că în zona centrală...Şi, de asemenea, vă rog să răspundeţi 
acelui domn, ce se întâmplă cu acea atribuire care trebuie refăcută, deşi el a plătit o sumă 
de bani şi i s-a atribuit spaţiu pentru perioada anilor 2012 – 2016. Spun asta, că noi în 
calitate de consilieri avem o zi de audienţă, şi vin oamenii, ne mai întreabă, să ştim totuşi 
ce răspundem, pentru că eu nu pot să spun cetăţenilor că m-am bătut cu pumnul în piept 
acolo ca român, că asta nu-i ajută pe ei, cu absolut nimic. Vă mulţumesc pentru răspunsul 
la punctul 2, şi acum vine punctul3. Cealaltă jumătate a problemei, începută când nu mă 
gândeam, deja. Îi anunţ pe cei care nu-şi găseau liniştea, nu puteau să doarmă noaptea, ce 
ştiu, aveau coşmaruri, sau aşa, că pe Brâncuşi s-a pus placa bilingvă în mod provocator, în 
ajunul Zilei Naţionale, beneficiind de naivitatea noii conduceri, şi de faptul că eram în 
concediu medical. Totul a fost pus la punct, s-a venit şi s-a verificat. Cineva şi-a parcat 
maşina, s-a plimbat prin zonă, să vadă dacă s-a pus, nu s-a pus, a admirat poziţia şi 
celelalte. S-a pus placa, s-a respectat legea, după părerea dumneavoastră, deşi eu nu văd de 
ce trebuia pusă la o şcoală cu limba de predare română, placa aceea. Dar dacă cei de la 
Mihai Viteazul au acceptat cu obedienţă, eu atâta timp cât am fost director, nu am acceptat 
acest lucru. Aţi speculat schimbarea conducerii pe motive de vârstă, era normal, fiecare 
ajunge la un anumit prag la care trebuie să se retragă. Nu ştiu, habar n-am cum aţi 
intimidat-o pe actuala doamnă director al şcolii, de a ajuns, ca în consiliul de administraţie 
să voteze că este de acord cu punerea plăpcii, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat, poate aflu 
de la dumneavoastră. În orice caz, a intrat în graţiile dumneavoastră, dar a intrat în 



 

 

disgraţia colectivului, urât de tot. Sunt curioasă ce va primi în schimb. Pentru că i-aţi făcut 
nişte promisiuni cu sau fără acoperire. Nişte promisiuni, sigur, în limitele bunului simţ, 
profesional vorbesc, nu de altă natură. Da. Deci, ca să nu fiu înţeleasă, ce ştiu, vine cineva 
acum şi îmi preia vorbele, de promisiuni legate de nişte proiecte care oricum trebuiau 
semnate, pentru că altfel nu se putea. Dar aţi speculat naivitatea doamnei, trebuie să 
recunoaşteţi, şi aţi obţinut ceea ce aţi dorit. Bun, am respectat legea, aştept ca şi 
dumneavoastră să respectaţi legea, în ceea ce priveşte arborarea steagului pe sediul 
Primăriei. Regândirea steagului oraşului, în aşa fel încât şi noi să ne regăsim acolo, ca să 
fiu şi eu mândră că am un steag în oraşul în care locuiesc de 40 de ani. Şi de asemenea, să 
respectaţi legea, chiar dacă nu apare în Monitorul Oficial, şi să poftiţi marţi, să participaţi 
la Ziua Naţională, în care nişte tineri demenţi vin şi urlă prin oraş anumite lucruri. Este 
datoria dumneavoastră, domnule primar. Deci, dacă ne cereţi să respectăm legea, vă rog 
frumos să încercaţi să respectaţi şi dumneavoastră, ca să nu ajungem ca în fabula lui 
Grigore Alexandrescu, care spune „bine, bine, egalitate, dar nu între căţei”. Deci, nu numai 
gunoiul trebuie să beneficieze, ci şi căţeii. Vă mulţumesc frumos.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Încerc să fiu foarte scurt, şi să 
am răspunsuri foarte punctuale. Deci, steagurile sunt arborate conform legii. Punct. Deci, 
acesta este un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Eu nu cred că cineva trebuie să fie 
mândru de faptul că nu a acceptat respectarea legii, pentru că dumneavoastră aţi spus, că 
atâta timp cât aţi fost director, nu aţi acceptat să se pună acele plăcuţe bilingve. Eu vreau să 
vă spun că am avut o întâlnire cu doamna director de la Brâncuşi, şi am anunţat-o, am 
anunţat-o că aceste plăcuţe vor fi montate. Deci, nu au fost amplasate plăcuţele, fără ca 
doamna director să ştie, că această decizie a fost luată. Nu am promis nimic, nimănui, 
pentru că nu cred că trebuie să promitem ceva pentru ca cineva să respecte legea. În ceea 
ce priveşte Teatrul ”Andrei Mureşanu”, după cum ştiţi, s-a dat un comunicat de presă şi 
această discuţie a avut loc cu doamna director de la Teatrul ”Andrei Mureşanu”, şi am 
căzut de acord ca un gest de normalitate din partea Primăriei, ca pe data de 1 Decembrie să 
fie, cum ar veni, predată sala, şi începând cu 1 decembrie, acolo se pot ţine probe, iar de la 
mijlocul lunii, de la 16 decembrie, deja se vor putea ţine şi spectacole, pentru că în timp ce 
dumneavoastră, sau alţii, sau unii, sau alţii fac politică, unii mai şi lucrează. Şi vreau să vă 
aduc aminte, pentru că tot în această sală, cu câţiva ani în urmă, şi nu numai în această sală, 
în mai multe locuri, s-a spus că, de fapt, vrem acea clădire a fostului cinematograf Arta 
pentru că vrem să dăm afară din oraş întreprinzători români. S-a strigat discriminare. Unii 
au strigat chiar, că nu ştiu ce speculaţii imobiliare vrem să facem cu clădirea respectivă, în 
condiţiile în care am spus foarte clar, că în cazul în care clădirea respectivă va intra în 
proprietatea municipiului, vom face sală pentru Teatrul ”Andrei Mureşanu”, şi cinema. 
Ceea ce am şi făcut, numai că acele vorbe şi această otravă care s-a tot împrăştiat, rămâne 
în mentalul colectiv al oamenilor, rămâne în atmosfera oraşului, şi aşa mai departe. Şi eu 
cred că, în timp ce unii împrăştie otravă, alţii totuşi lucrează, pentru că noi am alocat sume 
considerabile, şi cred că a fost şi este un gest elegant, un gest de normalitate venit din 
partea Primăriei şi a Consiliului Local, către comunitatea românească, şi nu numai, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, ca exact pe 1 Decembrie să fie predată. Nu este investiţia 
finalizată 100%, mai sunt mici lucrări care se vor realiza în decursul lunii decembrie. Dar 
aşa cum s-a preconizat, ca să vă citez, în luna decembrie va fi finalizată partea aceasta de 
investiţie, şi eu cred că până la urmă, asta contează, şi o bună parte dintre cetăţenii acestui 
oraş chiar apreciază aceste lucruri pe care noi le facem. La fel cum, în timp ce nu 
participăm  de 1 Decembrie, totuşi am avut grijă să-l somăm pe cel care a făcut lucrările în 



 

 

Piaţa ”Mihai Viteazul”, şi unde au fost probleme de calitate, şi lucrările fiind în garanţie, 
am somat constructorul, a venit, şi chiar am văzut ieri, am văzut şi azi, că face acolo lucrări 
de reparaţii, pentru ca de 1 Decembrie Piaţa să arate cât mai bine, pentru că eu cred că asta 
contează, până la urmă. La fel cum, în urmă cu mulţi ani, s-a strigat că nu vrem să facem 
Piaţa ”Mihai Viteazul”, şi totuşi s-a modernizat, cu bani mulţi, şi aşa mai departe. Eu cred 
că aceste lucruri sunt cele care contează cu adevărat, pentru că cei care vin şi urlă „afară cu 
ungurii din ţară”, pleacă. Se duc înapoi de unde vin, de unde sunt aduşi de către unii, şi aşa 
mai departe, iar noi rămânem, şi din păcate rămânem să gestionăm problemele oraşului, cu 
parcările, cu gropile, cu străzile, cu conductele de apă, şi aşa mai departe, noi, pentru că 
acei tineri care vin şi urlă „afară cu ungurii din ţară” se reîntorc în oraşele şi comunele lor 
din sudul României, sau de unde vin ei, majoritatea. Spun acest lucru, pentru că ultima dată 
au fost cu un autobuz de Argeş, de aceea spun sudul. S-ar putea să fie şi estul, nu ştiu. Dar 
cu siguranţă, fiind aduşi cu autobuze, nu sunt din Sfântu Gheorghe, şi nu cred, nu cred că 
este bine, nu cred că este normal ca să nu aveţi o atitudine publică dumneavoastră, 
organizatorii zilei de 1 Decembrie, şi astăzi am fost la domnul prefect, şi am spus acest 
lucru, că mă aştept de la domnia sa să aibă o atitudine publică, vis-a-vis de acest lucru. Eu 
degeaba am o atitudine publică, pentru că dacă eu ies în presă şi spun să nu vină extremişti, 
vor veni şi mai mulţi, probabil. Deci, nu are rost să fac eu această invitaţie, dar cred că nu 
pe mine mă reprezintă, nu pe mine mă caracterizează. Nu solemnitatea mea este distrusă, 
prin prezenţa acestor persoane, ci solemnitatea Zilei Naţionale a României. Românii din 
Sfântu Gheorghe, cred că Ziua lor Naţională este stricată de prezenţa unora care nu vin să 
sărbătorească, ci vin să facă scandal, şi eu aş fi foarte revoltat, dacă de 15 Martie aş fi în 
situaţia să gestionez aceste probleme, dar cu siguranţă le-aş gestiona, şi cu siguranţă aş 
avea o atitudine publică împotriva celor care, eventual, ar veni şi ar jigni comunitatea 
românească, pentru că dacă ziua de 1 Decembrie pentru unii înseamnă să-i jignim pe 
maghiari, atunci eu cred că avem o problemă foarte mare. Iar nu este prima oară când 
aceşti tineri vin şi urlă, pe străzi, cu tot respectul, dacă nu mă credeţi că urlă, haideţi să vă 
pun un mic...doar 5 secunde, ca să vă aduc în această atmosferă...numai o secundă...(se 
difuzează)...cred că se aude destul de clar. Este un filmuleţ pe Youtube, în faţa Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe, de 1 Decembrie, în 2013 a fost acest film, dar am şi din 
2009, dacă vreţi şi din alte ocazii, când, dacă vă aduceţi aminte, în 2009 pe 30 noiembrie 
au fost, tot aşa, aduse persoanele acestea cu autobuze, şi s-a încercat inclusiv cazarea lor la 
Liceul ”Mihai Viteazul”, în condiţiile în care conducerea liceului a fost anunţată că vin 
nişte preoţi din Sibiu. Domnul Lăcătuşu, la vremea respectivă, a spus conducerii Liceului 
”Mihai Viteazul”, că are nevoie de cazare pentru studenţi ortodocşi din Sibiu, dar de fapt, 
au venit aceşti tineri cu tot felul de autobuze, şi s-a încercat. Atunci, din fericire am reuşit 
să intervenim, şi conducerea Liceului ”Mihai Viteazul”, la vremea respectivă, în ultimă 
instanţă a decis să nu-i lase să fie cazaţi într-o instituţie de învăţământ. Deci, cred că 
singura soluţie de normalitate este, dacă dumneavoastră aveţi o atitudine faţă de aceste 
persoane, publică, pentru că dumneavoastră sunteţi organizator. Şi problema este în felul 
următor: mâine, la ora 9,00 avem şedinţa de avizare. Avem 2 solicitări, venite. Este o 
solicitare de la Prefectură, pentru organizarea zilei de 1 Decembrie, în Piaţa ”Mihai 
Viteazul”, şi bineînţeles că vom aviza această solicitare, şi este o solicitare venită din 
partea Forumului Civic al Românilor din Harghita, Covasna şi Mureş, pentru un marş. Şi 
întrebarea mea este: putem avea garanţia că la acest marş nu se vor scanda aceste mesaje 
împotriva comunităţii maghiare? Şi ce propuneţi dumneavoastră, să avizăm, sau să nu 
avizăm marşul, în aceste condiţii? Vă mulţumesc, şi aştept punctul dumneavoastră de 
vedere.” 



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Răbdare, colegi! (lb.r.): 
Doamna consilier, doriţi să răspundeţi?” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Da, sigur. Nu mă confundaţi cu 
Forumul Civic, că îmi faceţi prea mare onoare, şi noi sâmbătă vom participa la Miercurea 
Ciuc, la sărbătoarea celor 25 de ani de existenţă a Forumului Civic al Românilor. Probabil 
că acolo vor fi transmise şi mesaje de dumneavoastră. Eu una, chiar o voi face. Răspunsul 
meu ar fi, văd că sunteţi foarte bine dotat cu înregistrările respective, mi-aţi dat o idee, şi o 
să mă dotez, şi eu, la o anumită dată, cu asemenea materiale. Acele scandări au venit ca 
urmare a unei provocări. Vă masaţi oamenii pe aici în zonă, şi ăştia încep şi bagă 
ştange...de abia aşteaptă. Deci, eu am fost martoră, eu în fiecare an particip, şi eu nu mă 
duc roată aşa, ci rămân aici, unde a fost CEC-ul, şi mă uit exact ce se întâmplă. Dar nu am 
avut înregistrări, că eu nu sunt chiar aşa bine dotată cu tehnologia. Deci, eu am fost 
martoră, când urletele, cum le ziceţi dumneavoastră, au venit ca ripostă la nişte provocări. 
Am fost, de asemenea, martoră acum 1 an sau 2 ani, când s-a provocat acolo la ceas, la 
flori, bătaia dintre cele două tabere, de aşa zis tabere. Deci, eu nu vă pot da dumneavoastră 
garanţia, că eu nu sunt Forumul Civic, ca să vă dau garanţia. Dumneavoastră aprobaţi, sau 
nu aprobaţi marşul, faceţi cum doriţi. Nu de la mine veţi obţine un „da”, sau un „nu”. 
Faceţi cum credeţi dumneavoastră de cuvinţă, în legătură cu marşul. Dar, în acelaşi timp, în 
măsura în care eşti provocat, mă gândesc că răspund, că nu oi fi aşa de prost, dar hai să 
stopăm şi atitudinile, să stopăm atitudinile din ambele părţi, şi atunci, probabil, va fi bine. 
Sunt total străină de acele otrăvuri despre care aţi spus dumneavoastră, referitoare la 
Teatrul ”Andrei Mureşanu”. N-am nicio treabă cu otrăvurile, şi cu astea, mă feresc, în 
general, de partea economică, de aceea, de multe ori, votez împotrivă sau mă abţin, pentru 
că nu sunt foarte mare contabil, şi nu vreau să ajung să dau cu subsemnatul, în viitorul 
apropiat, vreau să-mi găsesc liniştea. De aceea nu am niciun fel de tangenţă cu acele 
otrăvuri despre care vorbiţi dumneavoastră, iar în ceea ce priveşte afirmaţia că unii mai şi 
muncesc, în timp ce alţii fac politică, eu mă situez de partea celor care muncesc. Am 25 de 
ore, şi muncesc de zor cu nişte clase, pentru bacalaureat, muncesc de zor în şcoală, deci îmi 
fac datoria până când voi primi decizia de pensionare peste, ce ştiu eu cât timp se va 
întâmpla aceasta, atunci când va fi momentul. Deci, nu fac parte din categoria celor care 
fac politică, şi nu muncesc. Am muncit, şi voi munci în continuare. Mie îmi e dragă 
meseria de profesor, m-am întors la ea şi vreau să onorez aşa cum am început-o. Nu mi-aţi 
răspuns la partea cu parcările, şi cetăţenii chiar aşteaptă un cuvânt din partea 
dumneavoastră, pentru că la aceasta le foloseşte, şi nu afirmaţiile acestea gratuite pe care le 
facem noi, ca să ne facem campanie electorală, şi unii şi ceilalţi. Vă mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnule primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Deci, în ceea ce priveşte 
cu parcările, acolo există două posibilităţi. O posibilitate este ca cetăţenii să cumpere 
abonamente. A doua posibilitate este să ocupăm o parte din acele parcări care sunt 
nerezidenţiale, şi să le transformăm în parcări rezidenţiale, şi să le dăm prin licitaţie. Până 
la urmă, trebuie să luăm această decizie. În acest moment, soluţia este aceasta, cu 
abonamentul, şi atunci nu trebuie luate maşinile nici dimineaţa, pot parca şi în alte locuri în 
oraş, şi aşa mai departe. Cealaltă soluţie este să blocăm, cum ar veni, o parte din parcări, şi 
atunci în timpul zilei, când cetăţenii pleacă la muncă, şi oamenii ar dori să meargă la 
finanţe, să nu aibă posibilitatea să parcheze, pentru că fiind parcări rezidenţiale, atunci ar fi 
aceste parcări blocate. Dar soluţie există, pentru că şi în acest moment, dacă se doreşte, se 
poate cumpăra, se pot achiziţiona abonamente de parcări cu reducere, şi aşa mai departe.”  
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): nu vorbeşte în microfon. 



 

 

 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, eu cred că tocmai prin 
faptul că zona din faţa finanţelor, şi din faţa BCR-ului a devenit parcare cu plată, în acest 
moment sunt din ce în ce mai puţini care parchează în zona respectivă. Eu am această 
informaţie de la Poliţia Locală, şi exact am primit o informaţie, că ar trebui să punem 
tăbliţe cu oprirea interzisă, pe strada Lázár Mihály, pentru că foarte mulţi parchează acolo, 
zona respectivă nefiind zonă de parcare cu plată.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumim. Am continua 
în ordinea în care s-au înscris colegii, la început. Are cuvântul domnul Guruianu, după care 
Bote Corina.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Ca în fiecare an, văd că suntem mai trişti de 1 Decembrie, în loc să fim mai veseli. Eu sunt 
trist anul acesta, din două motive. Al doilea o să vi-l spun mai la sfârşit, că l-am auzit azi, 
şi nu mi-a plăcut deloc cum a sunat, dar poate domnul primar va reveni la sentimente mai 
bune, cu declaraţia aceasta. Dar până una alta, eram pregătit să vă spun, mă bucur că mi-a 
luat-o înainte, domnul primar. Evident, principala responsabilitate e a domnului prefect 
care ar trebui să asigure ordinea de 1 Decembrie, şi dacă aceşti huligani au primit un NUP, 
la urmărirea penală pe care am cerut-o anul trecut, nu cred că îi mai poate împiedica 
nimeni. Sunt foarte trist pentru asta. Este unul dintre motivele pentru care nu mă simt deloc 
bine, să stau de 1 Decembrie în Sfântu Gheorghe, şi mesajul meu către aceşti huligani, şi 
nu mă feresc să le spun altfel, cum vă spuneam, am depus şi plângere la Poliţie, este să 
locuiască ei aici, în locul nostru, dar 365 de zile, nu doar o zi pe an. Am declarat şi la 
începutul săptămânii, o să declar de fiecare dată de câte ori am ocazia. Pe 1 Decembrie, 
dacă ei vin aici, cred că românii ar trebui să răspundă şi să nu fie aici, pur şi simplu să-i 
lase să stea singuri, pentru că nu văd altă cale prin care i-am putea opri, pe aceşti oameni 
care nu înţeleg nimic, şi nu am altă imagine în faţă, decât a unuia care vine complet 
neinvitat, cred că vă aduceţi aminte că de două ori la rând, acest Consiliu, şi toţi consilierii 
români am propus să nu fie acceptat şi că nu sunt doriţi genul acesta de elemente 
huliganice. Dar dacă nimic nu-i opreşte, şi în momentul în care Judecătoria spune că nu e 
nimic ilegal ceea ce fac, eu unul nu pot decât să regret şi să spun că bătălia, din nefericire, 
e pierdută. Dar nu-i pierdută în Sfântu Gheorghe, e pierdută, probabil, în alte părţi ale ţării, 
de unde sunt domniile lor. Pentru că ar trebui să vă puneţi întrebarea: de ce nu candidează 
niciodată aici. De ce Dumnezeu nu ia nimeni, niciun vot ultranaţionalist în Sfântu 
Gheorghe, dacă românii o duc atât de rău? De ce nimeni de la Noua Dreaptă nu a avut 
curajul, sau orice reprezentant al genului acesta, nu a reuşit să depăşească 100, sau 200 de 
voturi? Oare asta nu spune multe despre cetăţenii români din Sfântu Gheorghe? Tristeţea 
mea e foarte mare. În momentul în care nu-i pot compara cu unii care vin neinvitaţi, aruncă 
gunoiul în faţa casei, dau drumul la manele, pun câinele pe noi, şi după aiai, la sfârşit, ne 
spun: „A, bine aţi rămas voi, acolo, descurcaţi-vă, lăsaţi şi vedeţi voi cum faceţi la restul de 
364 de zile. Acum v-am arătat cemari români suntem noi. De asta, cum anul trecut nu am 
putut să fiu aici, şi anul acesta am, din fericire, o invitaţie la Bucureşti, dar voi fi acolo la 
manifestările de 1 Decembrie. Nu fug de ele, să nu înţelegă nimeni că evit manifestarea de 
1 Decembrie, pentru că nu e cazul, din nou o să fiu pe străzi, în Bucureşti. Anul acesta e o 
situaţie puţin mai interesantă, pentru că dacă tot v-au cerut autorizaţie, pentru mine 
lucrurile sunt simple. Ar trebui să scrieţi în autorizaţie, nu că ar trebui să scrieţi, cred că ar 
trebui să respecte legea, însemnele de partid nu au ce căuta pe 1 Decembrie. Este 
ilegalitate, cred, de grad zero, sau nu ştiu cum se numeşte asta, şi cred cred că orice însemn 
de partid, iar acei oameni, mai nou au partid, nu mai sunt doar o organizaţie, cred că ar 
trebui pur şi simplu, să fie luaţi de Poliţie, instantaneu, în momentul în care au scos primul 



 

 

steag pe care e un însemn de partid. Acelaşi lucru s-ar întâmpla şi dacă ar fi PNL, PSD, 
UNPR sau orice alt partid. Sunt convins, că legea ar trebui respectată şi în cazul lor, şi în 
cazul altora. Din punctul meu de vedere, autorizaţia ar trebui să le daţi cu această 
specificaţie, că cei care au însemne de partid, vor fi ridicaţi imediat, şi mai mult, cred că ar 
trebui, în sfârşit, ca organizatorii marşului să-şi asume întreaga responsabilitate pentru tot 
ceea ce se întâmplă într-un marş. Am depus, în repetate rânduri, în ultimii ani, cereri de 
autorizaţii şi tot timpul mi s-a spus, şi de la Jandarmerie, şi de la Poliţie, că eu sunt 
responsabil pentru tot ceea ce se întâmplă la acea manifestaţie. Eu am dreptul să cer 
oricărui om de la Poliţie, să scoată pe respectivul domn, dacă nu mă reprezintă, sau nu 
reprezintă manifestaţia. Acelaşi lucru cred că ar trebui specificat şi aici, acum. Dacă aceste 
lucruri nu se întâmplă, pur şi simplutrebuie traşi la răspundere cei care cer autorizaţia, 
nimeni altcineva, pentru că nu pot fi românii, aşa în genere, responsabili pentru aberaţia 
aceasta care se poate întâmpla. V-am spus chestiunea cu capitalul politic pe care, de fapt, 
şi-l iau în altă parte, şi nu aici, pentru că de fapt, genul acesta de filmări pe care l-a arătat 
domnul primar, probabil le satisface foarte mult dorinţa de a fi ei mari şi tari, la altcineva 
acasă. Dar nu înseamnă că au şi o realitate în teren, sau o susţinere în Sfântu Gheorghe. 
Sunt foarte curios dacă e invitat cineva şi aş provoca public, să ni se spună dacă există 
oameni în Sfântu Gheorghe care au invitat, sau care se simt mândri că Partidul Noua 
Dreaptă vine în Sfântu Gheorghe şi ne apără, chipurile, pe noi. Ar trebui să termin, dar vă 
spun că m-a întristat replica dumneavoastră. Cred eu, că aţi spus-o poate, poate luat aşa un 
pic de val, dar cred că ambiţia asta şi patetismul nu v-a caracterizat chiar atât de mult, până 
acum. Nu puteţi să-mi spuneţi că nu veţi veni niciodată la 1 Decembrie, şi că veţi pierde 
mandatul de primar, dacă veţi fi obligat, pentru că în momentul acela, practic, ne-aţi spus 
că orice maghiar, şi am mulţi prieteni care au venit de 1 Decembrie, e un trădător. Pur şi 
simplu, ne-aţi spus că acei oameni au greşit că s-au dus acolo, şi nu-mi place deloc genul 
acesta de mesaj, pentru că am suferit de prea multe ori invers, să mi se spună că de 15 
Martie n-ai ce să cauţi pe stradă, chiar dacă am depus o coroană la busturile lui Bălcescu şi 
Gábor Áron. Chiar dacă am trimis doar un mesaj către cunoscuţii, prietenii, sau apropiaţii 
maghiari. Chiar dacă am încercat să fac anumite gesturi. În momentul în care 
dumneavoastră spuneţi un mesaj atât de puternic, ca un leader de opinie ce sunteţi, nu cred 
că faceţi deloc bine în comunitate. Nu vreau să vă aduc aminte, că nu ştiu, Mandela s-a dus 
în echipa de rugby care era formată numai din albi, deşi a stat zeci de ani în puşcărie, sau 
că Papa tocmai s-a întâlnit şi a fost sărutat pe frunte de Patriarhul Ortodox, când cred că e 
unul din gesturile mai greu de înţeles de către un catolic. Aş spera să cred că nu veţi face 
greşeala aceasta de a renunţa la mandat, dacă veţi fi obligat să mergeţi la 1 Decembrie, ba 
chiar mi-ar fi plăcut să cred că aţi fi putut să mergeţi acolo, chiar dacă am înţeles 
întotdeauna, că nu există acelaşi sentiment de bucurie. Slavă Domnului, de 15 ani de când 
stau aici, am vrut, şi cred că ăsta e primul pas, să vrei să înţelegi pe cel de lângă tine, şi nu 
să ceri neapărat şi reciproca, dar să încerci să speri, că la un moment dat, ceilalţi vor 
accepta şi că, vorba unuia care-mi scria zilele trecute, un domn maghiar, pe care chiar nu-l 
cunosc personal, şi care mi-a spus că el nu se poate bucura de 1 Decembrie, dar o să vină, 
dacă sunt în Sfântu Gheorghe, din păcate nu sunt chiar pe întâi, dar o să-l invit duminică, 
pe 29, a spus că va veni, practic, doar pe acel mesaj, de haideţi, totuşi, să trecem un pic 
peste, şi să încercăm să ne îmbrăţişăm, şi să construim viitorul împreună, pentru că nu mai 
trăim în 1918, în momentul de faţă, şi avem provocări foarte multe pe capul nostru, iar 
vorba dumneavoastră, sunt convins că vă place genul ăsta de paralelă. Citeam într-un ziar, 
că într-o localitate de lângă noi, la doar câţiva kilomentri, nu s-a născut niciun român, şi 
niciun maghiar, doar foarte mulţi cetăţeni romi. Cred că sunt multe alte provocări la care 



 

 

trebuie să facem faţă. Hai să lăsăm pe românii şi pe maghiarii eroi de o parte şi de alta, să 
rezolve problema..., sau să ne bucurăm că au rezolvat, într-un fel sau altul, la 1918 sau 
1941, să încercăm să le rezolvăm pe cele de acum. Una dintre ele, cred că ar fi şi aceasta, 
ca pe 1 Decembrie, nu am spus să ne bucurăm, şi să sărbătorim cu toţii, dar cel puţin să ne 
respectăm reciproc, şi să nu transmitem un mesaj, că orice maghiar care merge acolo este, 
practic, un trădător. Da, plec puţin trist azi, de la această masă, sigur, mult mai întristat de 
ceea ce fac gogomanii din Noua Dreaptă, care încearcă, din nou, să se dea mari în Sfântu 
Gheorghe. Sper ca rezultatele de la alegeri să fie concludente. Am trecut deja prin două 
tururi de alegeri, şi mi-am dat seama că cei care sunt vocali, nu înseamnă că au şi 
reprezentativitate. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar răspunde.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.ro.): „Foarte scurt. Prima mea 
problemă este, şi am spus acest lucru mai multor reprezentanţi ai diferitelor instituţii ale 
statului român, că nu vreau ca Sfântu Gheorghe să fie un loc de întâlnire a extremiştilor 
români şi maghiari. Vreau să subliniez faptul că, şi aţi spus şi dumneavoastră acest lucru, 
dar şi eu vreau să subliniez că aceşti oameni vin să ajute românii din Covasna, ei pentru 
asta vin la Sfântu Gheorghe. Aşa apare în comunicatul lor de presă, ei vin să sărbătorească 
ziua de 1 Decembrie în Sfântu Gheorghe, ca să ajute românii din Covasna. De aceea spun, 
că singurii care pot da răspuns, sunt reprezentanţii românilor din Covasna, dacă eventual 
consideră că nu-i ajută. Dar asta este decizia dumneavoastră, pentru că dumneavoastră îi 
reprezentaţi. În ceea ce priveşte prezenţa mea. Eu vreau să vă spun foarte clar, şi am spus 
întotdeauna public, şi am plătit de multe ori, din cauza faptului că nu folosesc termene 
diplomatice, şi îmi place să spun lucrurile foarte direct. Există şi dezavantaje, dar 
întotdeauna se înţelege mai bine. Dacă nu formulăm diplomatic, se înţelege mai bine ce 
vrem să spunem. Am spus, că în România lipseşte o zi naţională, în care ne putem bucura 
împreună, dar nu noi reprezentanţii comunităţii maghiare am cerut ca 1 Decembrie să fie 
Ziua Naţională a României. Deci, dacă vrem să rezolvăm această problemă, dacă vrem ca 
Ziua Naţională a României să fie ziua cetăţenilor români, care să ne apropie şi să ne 
întărească identitatea de cetăţeni români, ar trebui să avem o zi care ne provoacă bucurie 
pentru toţi. Cu tot respectul. Daţi-mi trei motive pentru care eu ar trebui să mă bucur pentru 
ziua de  1 Decembrie, în Municipiul Sfântu Gheorghe. Daţi-mi trei motive. Trei motive. Cu 
ce trăiesc eu mai bine, ca cetăţean român de naţionalitate maghiară, cum pot eu să păstrez 
identitatea, să-mi dezvolt identitatea, şi aşa mai departe, şi să nu-mi spuneţi că sunt 
primarul acestui oraş pentru că am fost ales de cetăţenii acestui oraş, care sunt cetăţeni 
români şi care au aceleaşi probleme, majoritatea lor în păstrarea şi dezvoltarea identităţii 
lor. Deci, eu pot să accept că 1 Decembrie este o bucurie pentru români, pentru noi nu este 
o bucurie, şi nu cred că am fi corecţi dacă am spune că e o bucurie. Nu este o bucurie, 
doamnelor şi domnilor. Nu este o bucurie, nu este. Iar dacă nu este, nu cred că printr-o lege 
poate cineva să mă oblige să sărbătoresc ceva. Dacă ajungem să fim obligaţi prin lege să 
sărbătorim ceva...., de aceea am spus, OK, aştept să mi se ia mandatul, cu tot respectul. Nu 
cred că am făcut ceva rău, că am jignit pe cineva. Până la urmă, eu de multe ori am spus la 
organizatori, şi azi dimineaţă am spus domnului prefect, am fost cu domnul preşedinte la 
domnul prefect, că tot aşa ne-a întrebat, dacă participăm, sau nu. Şi am spus, am avut 
acelaşi răspuns: da, participăm, dacă până pe 1 Decembrie se rezolvă promisiunile care 
apar în Rezoluţia de la Alba Iulia, şi chiar a spus domnul preşedinte, „dar dacă doriţi eu 
merg şi citesc Rezoluţia de la Alba Iulia”, şi atunci, domnul prefect a zis , „atunci mai bine 
nu veniţi”. Deci, până la urmă, sincer acum, ce putem să facem? Deci, dacă mergem...o să 
mergem acolo şi să spunem că ne-aţi promis şi nu aţi onorat această promisiune de 



 

 

nouăzeci şi ceva de ani. Să stricăm şi pentru români atmosfera de sărbătoare? Nu este un 
gest mai elegant dacă nu mergem? Decât să mergem, şi să spunem, „bine, am venit, şi vă 
reamintim că au trecut 97 de ani de când nu v-aţi respectat promisiunea.” Ar fi mai corect 
să facem asta? Şi eu cred, încă o dată, că în primul şi în primul rând, trebuie să ne ridicăm 
vocea, aşa cum eu am ieşit public şi m-am delimitat de acţiunile unor extremişti maghiari, 
şi nu m-a durut faptul că unii s-au supărat pe mine, din cauza asta. Acelaşi lucru aştept şi 
eu de la reprezentanţii comunităţii românilor din Sfântu Gheorghe.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnişoara 
Bote Corina.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc. Numai 
foarte scurt. Cred că ştiţi, că m-am delimitat constant, încă dinainte să intru  în politică, şi 
după aceea, în fruntea unui partid, sau în afara unui partid, şi o voi face de fiecare dată, fără 
să-mi pese dacă asta supără sau nu supără pe cineva. Evident, mă voi delimita de 
extremişti. Am făcut-o şi cu această ocazie, o să o mai fac de câte ori va fi cazul. N-am 
spus, încă o dată, nu am spus să vă bucuraţi la acelaşi nivel la care se bucură românii, 
pentru că înţeleg că la 1918 s-a făcut o ţară mare şi frumoasă, în timp ce una a ieşit mai 
mică şi deloc frumoasă. Sunt conştient de asta, şi am încercat să citesc suficient de mult 
lucrurile, ca să pot să accept, să ştiţi că n-am spus-o jignitor. Am încercat să spun chiar 
înţelegând tot acest lucru...Pardon, scuzaţi-mă. A rămas la fel. Am fost de câteva ori în 
Ungaria, ştiu, este foarte frumoasă, şi de fiecare dată am apreciat-o. Îmi pare rău dacă s-a 
înţeles greşit. Aveam altă logică în cap. Ideea de bază cred că, totuşi, este să încercăm să ne 
raportăm la Sfântu Gheorghe, şi la locuitorii lui. Şi îmi permit să vă dau trei motive, chiar 
dacă ele au fost gândite în câteva secunde şi probabil nu sunt cele mai bune, şi nu sunt cele 
mai puternice, dar tocmai pentru că sunteţi primar în Sfântu Gheorghe şi aveţi 25% de 
români în subordine, care în ptincipiu s-ar bucura de această zi, cu excepţia descreieraţilor 
care vin şi urlă, şi pentru care nu avem niciun motiv să ne bucurăm. În al doilea rând, 
pentru că eu cred că totuşi faceţi parte dintr-o ţară în care există nişte drepturi şi libertăţi. 
Eu sunt convins că sunt încă multe lucruri de făcut pentru comunitatea maghiară, la fel 
cum e şi pentru cea germană, sau pentru alte minorităţi. Dar nici nu putem spune că nu ar 
exista, şi că nu aveţi niciun motiv, cum aţi declarat dumneavoastră. Şi în al treilea rând, şi 
cred că aici ar fi cel mai interesant, pentru că sunt exact vorbele dumneavoastră. Ştiţi foarte 
bine, că v-au ales şi români. Nu ştiu, dacă cu o declaraţie de genul ăsta, vă mai alege vre-
un român, din principiu, niciodată, pentru că nu-i normal să-mi spuneţi că veţi renunţa la 
mandat, chiar dacă nişte români v-au acordat încrederea de a-i conduce, într-un sens în care 
eu consideram pozitiv, chiar şi după 4 ani de mandat, în care aţi făcut anumite lucruri. Cred 
că aşa sugerate, astea trei motive v-ar fi putut face să spuneţi sau să puteţi participa, şi să 
încercăm să lăsăm istoria acolo unde îi este locul, şi să ne ocupăm de provocările noastre, 
pentru că dacă ne vom opri la istorie, atunci vi-l recomand pe domnul Lăcătuşu, probabil 
că e un partener perfect de dialog, în zona istorică, dar eu prefer să mă refer la oamenii de 
astăzi. Mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Corina.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „Cred că am obosit cu toţii, acuma. Nu? 
Sunteţi fresh? Eu am o problemă pe partea de trafic. Am înţeles că, acum 2, 3 luni s-a făcut 
un studiu de trafic pentru Sfântu Gheorghe. Eu, din câte văd, nu funcţionează cum trebuie, 
acuma nu acuz pe nimeni, nu..., ca să nu mă las cu tonul, că am avut o problemă cu tonul. 
Aş fi curioasă să mai facem o dată, să vedem exact cum rezolvăm problemele, pentru că 
noi, undeva în 2, 3 săptămâni, o să vină un val foarte mare de oameni. Vin înapoi acasă, de 
Crăciun, de sărbători, noi nu putem să circulăm astăzi, când suntem noi. În momentul în 



 

 

care vin sărbătorile, o să avem o problemă destul de mare. Dacă se poate. A doua 
problemă. Ştiu că am votat să reducem la jumătate preţul la abonament de parcare. În zona 
B, până acum preţul întreg era de 70 de lei. Noi, pentru anul 2016, preţul e la jumătate, 50 
de lei. Deci, până acum zona B, de exemplu, dacă parcam la parcarea din Şugaş, era 70 de 
lei, jumătate 35 de lei. Pe noul proiect pe anul viitor, pentru buget este 50 de lei orice 
parcare, din 2016, adică nu mai este jumătate. Era întreg 100 pe A, şi 70 pe B, şi acum s-a 
generalizat, s-a făcut 50, deci, care stă în zona B, o să plătească...” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Deci, pe anul 2016, 
abonamentul de parcare este, indiferent de zonă, de 100 lei, cu excepţia celor care locuiesc 
sau au serviciul în zona parcărilor cu plată, care au o reducere de 50%, adică 50 de lei.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „În proiectul de buget nu scria, că s-au 
schimbat categoriile parcărilor. De asta întrebam. Că n-am avut A şi B, erau preţuri diferite, 
100 de lei, şi 70 de lei. Deci, nu mai există....orinde parchezi..l.şi totuşi, mie mi se pare 
mare suma. Îmi pare rău. 70 lei/an pentru un cetăţean al oraşului, să plătească un 
abonament, mi se pare foarte mare suma. Acuma, fără nicio...” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Da, da, domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD ANDRÁS (lb.r.): „Dacă facem un calcul, 50 
lei/lună, împărţit la 20 de zile lucrătoare, pentru că în week-end este gratuit, înseamnă că 
plătim 2 lei şi 50 de bani pe zi de parcare, în condiţiile în care putem parca oriunde. Asta 
înseamnă o oră şi câteva minute de parcare pe zi. Deci, eu nu cred că este mult, cu tot 
respectul. Am uitat să spun la întrebarea, sau propunerea venită din partea lui Mădălin 
Guruianu: noi nu autorizăm, ci avizăm aceste manifestări, şi nu putem pune condiţii de 
genul, să aibă sau să nu aibă însemnele partidului, şi nu eu avizez ca primar, ci este o 
comisie, din care fac parte reprezentanţii Poliţiei, Jandarmeriei, Poliţiei Locale şi aşa mai 
departe. Iar la răspunsul că există drepturi şi libertăţi, vreau să vă spun că aici avem 
problemele cele mai mari, domnul Mădălin, cu drepturile şi libertăţile, pentru că atâta timp 
cât construim locuinţe pentru medici pe banii statului maghiar, atâta timp cât avem 
universitate finanţată de statul maghiar, atâta timp cât cultura noastră este finanţată parţial 
de Guvernul Ungariei, e greu să vorbim de drepturi şi libertăţi şi să ne simţim confortabil, 
în condiţiile în care copiii noştri învaţă din nişte manuale de limba română, în aşa fel încât 
să nu poată să înveţe limba română, şi aşa mai departe. În condiţiile în care, în fiecare zi 
trebuie să ne chinuim pentru a ne putea păstra identitatea, şi de a ne dezvolta identitatea, 
avem o problemă, avem o problemă. S-au făcut lucruri, nu spunem că nu s-au făcut lucruri, 
s-au făcut paşi, dar totuşi, la 25 de ani după Revoluţie, noi să discutăm despre faptul că 
Episcopul Catolic trebuie să intre cu autorizaţie de la Ministerul Culturii, în propria 
bibliotecă, cred că este o problemă. Este o problemă, să ştiţi.”  
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Corina.” 
 Doamna consilier BOTE CORINA (lb.r.): „În mod normal, calcul pe...Acum 
vorbim de abonamente...episcopie...Aşa. Nu ar fi un preţ mare, dacă asigurăm un loc. Dar 
în momentul de faţă, noi, să vă dau un exemplu. Avem 200 de locuri de parcare în tot 
centrul, şi noi vindem 5000 de abonamente. Dau un exemplu general. Deci, oamenii 
respectivi nu au asigurat, chiar dacă plătesc 50 de lei pe ună, pot să nu găsească loc de 
parcare în niciuna din zilele când merg la muncă, că nu au unde să parcheze, fizic. Deci, 
parcarea de la Bodoc, de exemplu, acum e plină, şi aşa e în tot oraşul.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, eu primesc săptămânal, 
de la Poliţia Locală, raport despre situaţia parcărilor, mai văd şi eu. Într-adevăr, în acest 
moment, cea mai aglomerată parcare este în faţa Hotelului Bodoc, dar nu 200 de locuri de 



 

 

parcare avem, ci mult mai multe. De exemplu, în zona Gábor Áron, întotdeauna sunt locuri 
libere de parcare, şi în zona centrală sunt mai multe locuri libere, inclusiv în faţa parcului, 
în zona Libertăţii sunt locuri libere de parcare, şi 200, sau mă rog, nu este nici cifra 
corectă, deci 500 de locuri de parcare raportat la 4000 de persoane. Asta nu înseamnă că 
acele 500 de locuri sunt ocupate de aceleaşi persoane de dimineaţa până seara, pentru că 
oamenii se mişcă. Sunt momente mai aglomerate, este adevărat acest lucru, sunt momente 
mai aglomerate, sunt perioade mai aglomerate. Sărbătorile vor fi o perioadă mai 
aglomerată, dar este la fel dacă mergeţi în Braşov, ştiţi, e aceeaşi chestiune. Să nu 
comparăm traficul la ora 21 din Braşov cu traficul de la ora 8 dimineaţa din Sfântu 
Gheorghe. Să comparăm traficul de la ora 8 dimineaţa din Braşov, cu traficul din Sfântu 
Gheorghe. Şi vă spun, că e şi...nu la egalitate ajungem, ci acolo vorbim despre zeci de 
minute de a ajunge dintr-un punct A în punctul B, şi aici vorbim totuşi de minute.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
Czegő Zoltán. Mulţumim pentru răbdare.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc pentru posibilitate, şi 
imediat încep cu o conjuncţie, dar, mă gândesc că nu voi spune nici fragmentat, nici o parte 
din ceea ce doream să spun acum. Rog colegii consilieri prezenţi, pe domnul primar, să nu 
mi-o luaţi în nume de rău. Atmosfera de acum nu o consider a fi potrivită, nemaivorbind de 
absenţi, ca în apărarea limbii maghiare, să vorbesc despre cea mai murdară limbă 
maghiară. Acum, atmosfera de aici nu este potrivită. Vă rog să aveţi răbdare, până data 
viitoare, la următoarea şedinţă ordinară. Vă rog să fiţi înţelegători, că nu iau cuvântul. 
Mulţumesc, domnule preşedinte. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Are cuvântul domnul 
Miklós Zoltán.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos, şi înainte de 
toate, vă rog să mă scuzaţi, că nu m-am înscris la începutul şedinţei, la Diverse. Am doar o 
singură reacţie. La şedinţa de azi am vorbit mult despre evenimentele de la 1 Decembrie, şi 
s-au făcut auzite multe. S-au făcut auzite temeri, îngrijorări, s-au făcut auzite refuzuri, şi 
evident, colegii români sunt interesaţi de faptul cum va fi sărbătorit acest eveniment, şi de 
aici, voi vorbi în limba română. (lb.r.): Deci, vă văd preocupaţi, dragi colegi, de cum vor 
decurge lucrurile de 1 Decembrie. Colegul Mădălin s-a delimitat de venirea Noii Drepte, 
dar ca să vedem o imagine de 100%, un întreg, trebuie să vă întreb, doamna Pârvan, dacă 
dumneavoastră personal sunteţi de acord, sau nu, cu venirea Noii Drepte la Sfântu 
Gheorghe? Şi aştept un răspuns de da, sau nu. Sunteţi, sau nu sunteţi de acord cu venirea 
Noii Drepte la Sfântu Gheorghe? Vă mulţumesc.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.r.): „Poftiţi, doamna.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mi se pare că vă depăşiţi, cu mult, 
competenţele, stimate coleg, făcându-mi mie un rechizitoriu. Refuz să răspund la această 
întrebare. Convingerile mele sunt cele care sunt. Nu scoateţi de la mine niciun da, niciun 
nu, ca să obţineţi dumneavoastră voturi în campania electorală. Vă mulţumesc frumos. 
Deci, se pare că vă depăşiţi, prin obrăznicie, competenţele. Nu aveţi competenţa să...în ce 
etnie..., să vă răspund la această întrebare. Este exact cum v-aş spune eu 
dumneavoastrăacum, iubiţi sau nu pe români? Puteţi să-mi răspundeţi la această întrebare? 
Cinstit, bineînţeles, nu ipocrit, pentru că dacă spuneţi „da”, nu vă cred. Dacă spuneţi „da”, 
nu vă cred. Anticipez răspunsul. Să ştiţi, că tare obrăznicie şi impertinenţă, ca în faţa 
Consiliului, să-mi puneţi mie o astfel de întrebare. Legal, nu aveţi competenţa să o faceţi, 
iar eu nu doresc să vă răspund. Sunteţi mulţumit? Deci, vă rog frumos, nu vă erijaţi în ceea 
ce nu sunteţi. Nu vă erijaţi, dacă înţelegeţi cuvântul, în ceea ce nu sunteţi.”  



 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „După domnul primar voi 
lua şi eu cuvântul, şi intervenţia mea va dura până când toată lumea merge să ia prânzul. 
Are cuvântul domnul primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Sper că nu voi mai lua 
cuvântul, şi cred că ieşirea doamnei consilier Pârvan Rodica nu este demnă de atmosfera 
şedinţei de Consiliu, nici dacă, între timp, sunt mici tensiuni. Răspunsul la întrebare îl va 
da, cred eu, zilele următoare, prin faptul că se va delimita public, sau nu, de prezenţa la 
Sfântu Gheorghe a acelor elemente extremiste, de 1 Decembrie. Căci, dacă nu se 
delimitează, asta înseamnă că dumneaei chiar aşa simte, că prezenţa acestora reprezintă un 
ajutor pentru românii de aici. (lb.r.): Deci, am început în limba maghiară, ca să nu fie o 
continuare a atmosferei pe care dumneavoastră aţi început-o, dar voi continua în limba 
română. Deci, eu cred că cei care nu se vor delimita de prezenţa extremiştiloir, până la 
urmă, acceptă ideea că ei vin aici să ajute românii. Iar eu cred că acei români care m-au 
votat atunci când am participat la alegeri, domnule Mădălin Guruianu, cred că m-au votat 
pentru ceea ce fac, în primul rând. Şi îmi pare foarte rău că această şedinţă, înainte de 1 
Decembrie, nu a putut fi una calmă, o şedinţă unde să discutăm despre Teatrul ”Andrei 
Mureşanu”, despre Advent care se apropie, şi despre aşteptările comunităţii româneşti şi 
maghiare din Sfântu Gheorghe, aşteptarea Crăciunului. Cred că era o atmosferă mult mai 
plăcută, şi dacă nu ne dăm seama, că exact prezenţa acestor elemente extremiste strică 
atmosfera, vedeţi, a stricat atmosfera la acestă şedinţă. A pus amprenta pe această şedinţă 
din prima secundă, practic. Şi la fel, ei vor veni, deci uitaţi-vă, mai avem câteva zile, dar 
există aceeaşi atmosferă şi la nivelul cetăţenilor din oraş. Cetăţenilor care locuiesc în acest 
oraş 365 de zile într-un an, români şi maghiari. Ei sunt bulversaţi de faptul că vor veni din 
nou nişte extremişti, să ne strice zilele. Şi uitaţi-vă, au stricat şi atmosfera acestei şedinţe, 
cu toate că mai avem câteva zile până la 1 Decembrie, ei vor veni, vor sta două ore, că nu 
stau o zi, domnule Mădălin Guruianu, nu stau o zi, stau două ore, sau o oră şi jumătate, în 
Sfântu Gheorghe, fac scandal, pleacă, şi noi rămânem aici cu problemele acestea, pe care 
trebuie să le gestionăm, eu ca primar, dumneavoastră ca şi consilieri, şi aşa mai departe. 
Deci, exact această şedinţă, şi atmosfera acestei şedinţe ar trebui să vă dea de gândit ce 
înseamnă pentru acest oraş, prezenţa acestor elemente extremiste. Dar, încă o dată: eu nu 
pot să fac nimic. Dacă eu, mâine, o să am un punct de vedere în şedinţa de avizare, şi o să 
spun să nu avizăm marşul, atunci o să jignesc indirect pe românii de bună credinţă, care 
doresc să sărbătorească ziua de 1 Decembrie, care doresc ca ziua de 1 Decembrie să fie o zi 
solemnă şi aşa mai departe. Eu nu vreau să-i jignesc pe ei, dar în acelaşi timp, restul de 
75% aşteaptă de la mine să fac totul ca să-i opresc pe aceşti oameni. Dumneavoastră, dacă 
aţi fi primar, ce aţi face? Asta a fost întrebarea mea. Pentru că eu, mâine, va trebui să am un 
punct de vedere. Nu înseamnă că dacă am un punct de vedere aşa va fi şi avizul, pentru că 
vorbim despre o comisie. Dar vorbim despre ordinea publică, şi vorbim despre felul în care 
trăim în acest oraş. Şi iată, din 2009, practic este a 4-a sau a 5-a oară când se întâmplă 
acelaşi lucru. Prima dată am spus, OK, vor veni, vor pleca, noi rămânem, şi haideţi să nu 
facem nimic, pentru că o să considere că îi provocăm. Nu cred că i-am provocat, cu tot 
respectul, niciodată nu i-am provocat, niciodată nu i-am provocat.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „Mulţumesc pentru 
răbdarea de care aţi dat dovadă, dragi colegi. Am promis că eu voi fi următoarea persoană 
care ia cuvântul, şi voi vorbi până când toată lumea îşi opreşte aparatele. Toată lumea a fost 
destul de răbdătoare, toată lumea care a participat la şedinţă, până la sfârşit. Puţin mai 
devreme am numărat 15 colegi. Acest lucru înseamnă că mai mult de 2/3 din Consiliu este 
răbdătoare să asculte şedinţa până la sfârşit, şi problemele ridicate. În ultimele intervenţii 



 

 

nu a fost nimic care să provoace noi reacţii, nu a fost nimic provocator, la care ar trebui 
dată replică. De aceea, rog pe toată lumea să-şi păstreze gândurile pentru şedinţa viitoare, 
pentru care îi doresc colegei Bote Corina multă răbdare, perseverenţă şi energie, ca şi 
preşedinte de şedinţă. Mulţumesc, că am fost aici. Se poate spune fără microfon, după care, 
cu voce tare. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): fără microfon 
 Domnul preşedinte de şedinţă BÁLINT IOSIF (lb.m.): „O după-amiază plăcută, 
tuturor! La revedere!” 
 
 
 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 31.03.2016. 
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