
 

 

 
 
 
 
Nr. 73.195/2015 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 23 decembrie 2015, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 18 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Guruianu Mădălin – Doru, Kondor Ágota și 
Zsigmond József. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 1.883/21.12.2015.  
 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. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Bună ziua, dragi colegi. 
Vă rog să porniţi aparatele de vot. Începem cu punctul 1 de pe Ordinea de zi. Prezintă 
domnul primar Antal Árpád-András. În legătură cu Ordinea de zi, dacă mai sunt 
completări. Repede, vine Crăciunul. Dau cuvântul domnului Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să propun un punct D1 care se referă la chiria căsuţelor de lemn de lângă patinoarul din 
Piaţa Libertăţii. Mulţumesc. (lb.r.): Spun pe româneşte, să nu pierdem timpul. Aş vrea să 
introducem, pe Ordinea de zi, un punct D1, în ceea ce priveşte darea în chirie, prin licitaţie, 
a două căsuţe lângă patinoarul din Piaţa Libertăţii. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Intervenţii, completări? Să 
votăm. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat a lipsit din sală (Debreczeni 
László). 
 „Mulţumesc. Mai sunt şi alte puncte? Domnul primar?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Punctul D2, cu 
privire la rectificarea bugetului municipiului, şi punctul D3, prin care acordăm un mandat 
special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe. Mulţumesc 
frumos. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Dau cuvântul 
domnului consilier Cserey Zoltán – Mihály.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Aş dori să iau cuvântul 
la final, la Diverse.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Completări? 
Comantarii? Haideţi să votăm în legătură cu D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat a lipsit din sală (Debreczeni 
László). 
 „Să votăm în legătură cu includerea punctului D3, pe Ordinea de zi.” 



 

 

 Se votează cu 17 voturi pentru, 1 consilier nu a votat a lipsit din sală (Debreczeni 
László). 
 „Să votăm Ordinea de zi, în întregime.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Dacă mai vrea să se înscrie cineva la Diverse? Doamna Pârvan şi domnul Incze. 
Mulţumesc. Începem cu punctul 1. Dau cuvântul domnului primar Antal Árpád András.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pe anul 2015, aprobat prin 
H.C.L. nr. 70/2015  
 Prezintă: Antal Árpád-András , primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Acest Proiect de 
Hotărâre se referă la completarea Schemei de ajutor de minimis aprobată prin H.C.L. nr. 
70/2015. Am dori să majorăm cu suma de 7.780 lei bugetul schemei de ajutor de minimis 
pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe aferent 
anului 2015, căci ideea de bază a fost să sprijinim pe toată lumea, şi pentru a putea încheia 
acest program pe anul 2015, mai este nevoie de suma de 7.780 lei. Deci, despre asta este 
vorba în Proiectul de Hotărâre de la punctul 1. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Domnul 
consilier Debreczeni László.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş dori 
să spun doar că în 2015, am acordat ajutor de minimis unui număr de 84 de întreprinderi 
mici şi mijlocii, acordând suma de 507.779 lei, ceea ce înseamnă o medie de 6.44 lei per 
firmă. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Intervenţii, 
completări? Să votăm, vă rog.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Bote Corina), HOTĂRÂREA 

NUMĂRUL 346/2015. 
 „Mulţumim. Trecem la punctul D1. Prezintă domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică deschisă a două chioşcuri din lemn amplasate pe domeniu public al 
municipiului Sfântu Gheorghe, destinate unor activităţi complementare patinoarului 
artificial situat pe P-ţa Libertăţii fn. Prezintă: Tischler Ferenc, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Am dori 
să închiriem, prin licitaţie publică deschisă, două chioşcuri din lemn, destinate unor 
activităţi complementare patinoarului artificial situat pe P-ţa Libertăţii. Într-una din ele ar 
funcţiona servicii de închiriere patine, iar în cealaltă s-ar vinde ceaiuri şi sandwich-uri. 
Mulţumesc frumos. ” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Intervenţii, 
observaţii? Dacă nu, vă rog să trecem la vot.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

347/2015. 
 „Mulţumim. Punctul D2. Prezintă domnul primar Antal Árpád-András.” 
 PUNCTUL D2 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. Dorim să 
rectificăm bugetul municipiului, mai exact se vor opera anumite regrupări de sume, la 
anumite capitole de cheltuieli, în cuantum de 262.610 lei. Suma finală nu se modifică, 



 

 

rămâne cea de 182.264.070 lei. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Întrebări? 
Intervenţii, observaţii? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
348/2015. 
 „Mulţumesc. Trecem la punctul D3 de pe Ordinea de zi. Prezintă domnul primar 
Antal Árpád-András.” 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. În Adunarea 
Generală a Acţionarilor S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe am dori 
să-i acordăm un mandat special domnului zimbalmos Kozma Csaba, pentru a susţine 
punctele de pe Ordinea de zi.este vorba despre următoarele: Gospodăria Comunală, 
asemenea Consiliului Local, după data de 25 noiembrie 2015 nu a mai putut deconta 
lucrări, către Uniunea Europeană. Conform Regulamentului Comisiei Europene, facturile 
depuse în perioada 25 noiembrie – 31 decembrie trebuie achitate de Gosp. Com., Consiliul 
Local şi alţii care au contracte semnate pentru fonduri europene, iar în prima lună a anului 
viitor, Uniunea le va achita. Deci, primul punct de pe Ordinea de zi a AGA a Gosp. Com. 
pentru care îi acordăm mandat special domnului Czimbalmos, este acela de a vota 
încheierea unui contract de credit de durată scurtă, de maxim 3 luni, în valoare de maxim 
10 milioane de lei, pentru a asigura plăţile aferente lunii decembrie. De asemenea, să 
voteze pentru mandatarea domnului Fejér Alexandru, director general al societăţii, să 
negocieze cauzele contractuale şi să semneze în numele şi pe seama societăţii, Contractul 
de credit. Gosp. Com. are un aşa numit Fond IID. În acest fond, la ora actuală sunt în jur de 
10 milioane de lei. Această sumă va putea fi utilizată pentru investiţii. Conform Ministrului 
Fondurilor Europene, această sumă poate fi utilizată pentru plata facturilor în cursul lunii 
decembrie. Cel de-al patrulea punct de pe Ordinea de zi ar fi semnarea, de către domnul 
director, a unei anexe la Contractul de credit încheiat cu Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare. Deci, aceste 4 puncte sunt pe Ordinea de zi a AGA a S.C. 
GOSP COM S.A., iar domnul Czimbalmos Kozma Csaba va reprezenta municipalitatea. 
Mulţumesc frumos.”   
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumim. Intervenţii, 
observaţii? Putem să votăm, vă rog.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru şi 1 abţinere (Bálint Iosif), HOTĂRÂREA 

NUMĂRUL 349/2015. 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Am terminat 
cu Ordinea de zi. Trecem la Diverse. Domnul Cserey Zoltán-Mihály.” 
 
 DIVERSE: 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Aş 
dori să iau cuvântul în legătură cu anumite probleme care pot părea mărunte, dar sunt cu 
adevărat importante, eu aşa cred, şi au influenţă asupra stării noastre de spirit, din viaţa de 
zi cu zi. Aş şi începe, să vă spun la ce mă gândesc. La Liceul ”Constantin Brâncuşi”, cum 
am ajuns la finalul acestei situaţii ruşinoase, când s-a montat plăcuţa bilingvă, am constatat 
miraţi, că s-a montat lângă aceasta şi vechea plăcuţă a şcolii, monolingvă. Ba mai mult, 
cred că dacă ar fi spaţiu pe perete, ar mai monta vreo trei, pentru a lua atenţia de la textul 
scris în limba maghiară, şi pentru a trece neobservat. Acum, omul are impresia că toată 



 

 

această situaţie arată că nouă nu ne impune nimeni ce să facem, nici municipalitatea, nici 
inspectoratul, nimeni. Se consideră total independenţi, şi pot să decidă într-un mod total 
autonom în ceea ce priveşte propriile lor probleme. Eu cred, domnule primar, că ar trebui 
discutat cu directorul şcolii, şi ar trebui cerută părerea lui, pentru a afla care sunt motivele 
acestei permanente situaţii tensionate, de ce fac aceste lucruri, căci astfel de decizii nu fac 
altceva, decât să strice starea de spirit a locuitorilor oraşului Sfântu Gheorghe. Şi dacă nu, 
atunci chiar trebuie să mergem după vechil principiu - „Cel deştept cedează.” acesta este 
primul lucru, pe care-l aveam de menţionat. Cel de-al doilea este că, spre bucuria noastră, 
se pare că lucrările din centrul oraşului sunt în mare parte finalizate, tocmai într-o perioadă 
oportună. Aceste lucrări şi amenajări plac, majorităţii cetăţenilor, au şi luat în folosinţă 
spaţiile din centru, se bucură că acolo este patinoarul, unde copiii se pot distra de minune. 
Faţadele clădirilor, în mare parte, sunt restaurate, şi sunt zugrăvite. Aici, m-aş opri pentru o 
secundă. Acolo este clădirea vechilui bazar, şirul bazarului, şi cred că toată lumea a 
observat că o suprafaţă de tencuială lipseşte, în partea superioară a clădirii, la dreapta de 
intrare, înspre oraş. Aici, se pune întrebarea dacă acest lucru este rezultatul unei lucrări 
prost executate, e posibil acest lucru, mai ales că, aşa cum ştiu, lucrările de interior încă nu 
sunt finalizate, dar cele de exterior par a fi finalizate. Deci, consider că ar trebui solicitate 
serviciile unui evaluator independent, pentru a vedea care este situaţia acolo, căci dacă aşa 
continuă, va fi extrem de neplăcut pentru oraş. Cea de-a treia problemă. Cu ocazia 
sărbătorilor de Advent, am putut participa la o festivitate frumoasă, domnul primar a vorbit 
în două limbi, a aprins prima lumânare, după care elevii oraşului ne-au prezentat spectacol 
de sărbătoare. Până aici, totul este perfect. Cei care au fost atenţi, au putut observa că 
persoana care a făcut prezentarea în limba română, nu are cunoştinţe de limbă maghiară, 
căci a prezentat numele într-un mod jignitor. Am şi reţinut un nume, Nagy Tünde a fost 
pronunţat Naghi. Este inacceptabil, că trăim de foarte multă vreme aici, şi cred că în 
engleză, germană, franceză, sau în oricare altă limbă ar fi numele pronunţate mai corect 
decât numele noastre. Aş dori, în paranteză, să spun o istorioară scurtă, în legătură cu 
necunoaşterea limbii celui de lângă noi, şi cât de diferit a fost acest lucru, cu decenii în 
urmă. La acea instruire militărească a participat şi prietenul meu Czegő Zoltán, la care am 
participat în 1965, la Zalău. Au fost şi vreo 12, 13 profesori tineri şi vreo 2 ingineri, din 
Raionul Sepsi. Ideea este că la Zalău ne-am împrietenit şi cu maghiari, şi acestora le-a 
plăcut la nebunie maghiara noastră secuiască, şi la un moment dat au arătat spre cineva, 
spunând că el este cel care vorbeşte, într-adevăr secuieşte. Şi ştiţi cine a fost? Briotă Liviu, 
care din păcate nu mai trăieşte, nu mai este printre noi. Vorbea perfect, la nivel de limbă 
maternă, dar nu numai el, ci şi Irimescu Emilian, Dumitrescu Ion şi alţii, nu se putea face 
diferenţa, şi nu se putea spune ce etnie are. Aş dori să spun că cei care se ocupă cu astfel de 
evenimente, ar trebui să aleagă mult mai atent persoanele care sunt responsabile de 
prezentare, pentru a nu mai exista astfel de situaţii neplăcute. Şi la final, dar nu în ultimul 
rând, aş dori să spun, în legătură cu clăădirea fostului abator, că este o amintire a istoriei 
industriilor, căci nu-i aşa, se ştie că la intersecţia străzilor Oltului şi Mikes Kelemen, a fost 
la capătul oraşului, în ziua de azi nici vorbă de aşa ceva, a ajuns pe drumul pierzaniei, şi 
este foarte posibil, dacă nu putem interveni rapid, în cel mult 1 an, doi, se va distruge 
complet. Dacă structura acoperişului rezistă această iarnă, atunci suntem deja norocoşi. Dar 
este foarte posibil să se dărâme, şi atunci este mare problemă. Ar trebui salvată, şi pentru 
că a fost proiectată de inginerul local Gyárfás Győző, în 1905. Este vorba despre acelaşi 
inginer care a realizat monumentul funerar al lui Gábor Áron, la Eresteghin. Mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Dau cuvântul 
domnului primar Antal Árpád-András.”  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulţumesc. Răspunzând la 



 

 

prima întrebare, situaţia este că, şi nu este o noutate pentru nimeni de aici, sunt unii care 
pur şi simplu nu vor să aplice legea. Deci, aceasta nu este o problematică de opţiune. În 
toate instituţiile de învăţământ, şi pe interior, pe holuri, totul trebuie expus în ambele limbi. 
Nu numai numele şcolii, ci orice se expune, ar trebui să fie bilingv. Şi oricât de mult o 
enervează pe doamna Pârvan Rodica că legea trebuie aplicată, în ultimă instanţă cred că 
este vorba despre asta, şi din câte ştiu eu, la acea şcoală merg şi copii maghiari. Dar, în 
primul rând, este vorba despre respsect, căci dacă acceptăm că ”Constantin Brâncuşi” este 
o şcoală cu predare în limba română, atunci aş putea accepta ca în şcoală, limba oficială să 
fie cea română. Dar pe acea instituţie, căci pe acel trotuar, dacă ne uităm la statistici, 80% 
dintre cei care trec pe acolo sunt maghiari, atunci instituţia este obligată să prezinte celor 
care se plimbă pe acolo, prin faţa şcolii, care este numele instituţiei. În acest sens, din 
punctul meu de vedere, este un pic forţat, şi arată lipsă de respect, dacă ei au remontat 
vechea plăcuţă. Şi în primul rând, despre asta e vorba. Deci, aici în Ţinutul Secuiesc, cei 
care sunt alergici la limba maghiară, să vorbească despre o convieţuire paşnică, este pur şi 
simplu ireal. În Uniunea Europeană a secolului al - XXI-lea, unde şi limba maghiară este 
limbă oficială în Bruxelles, Strasbourg, eu cred că este total democratic, şi este o aşteptare 
normală din partea noastră, ţinând cont şi de faptul că România a semnat şi ratificat Carta 
europeană a limbilor regionale sau minoritare, să respecte aceste legi. Şi la Sfântu 
Gheorghe, unde 80% din cetăţeni sunt de etnie maghiară. Deci, eu pur şi simplu nu înţeleg 
de ce trebuie să fie cineva un bun român, în aşa fel încât să fie alergic la limba maghiară. 
Eu consider că cineva poate fi un bun maghiar, dacă respectă românii, şi poate fi un bun 
român, dacă respectă maghiarii. Consider că este de-a dreptul ilar că trebuie să vorbim 
despre acest lucru, azi, aici. Dar totodată, trebuie să mai spun şi faptul că în primul rând, ar 
fi de datoria prefectului, căci în primul rând, prefectul trebuie să vegheze asupra respectării 
legilor şi a prevederilor Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, în toate 
instituţiile, începând cu Prefectura, până la Direcţia Muncii, de la şcoli, până la Poliţie. 
Dar, din păcate, în acest judeţ, prefectul este de veghe doar pentru limba română, şi nu şi 
pentru limba maghiară. Pe scurt, la această problemă doar atât aş răspunde. Dar repet, 
cuvântul cheie este respectul. În ceea ce priveşte clădirea bazarului, aceasta se află în 
proprietatea Consiliului Judeţean Covasna. Tencuiala a căzut în două locuri. De pe faţada 
principală, şi de pe turn. Eu văd din biroul meu, e posibil ca partea de turn de unde a căzut 
tencuiala, să nu fie atât de vizibilă din piaţă. Am şi ridicat această problemă conducerii 
Consiliului Judeţean, şi este păcat că acum, când şi faţada teatrului este finalizată, şi cea a 
clădirii Primăriei, să fie tocmai aici, probleme. Dar dacă vorbim deja de piaţa centrală, pe 
mine cel puţin tot atât de mult mă deranjează şi faptul că terenul din faţa Prefecturii şi a 
Consiliului Judeţean nu este finalizat, căci nu-i aşa, planul urbanistic a fost atacat de către 
Prefectură. În legătură cu clădirea fostului abator, am scris o adresă proprietarului, şi acum 
avem posibilitatea să stabilim un impozit majorat cu 500%, iar prin această măsură îi vom 
obliga să vândă imobilul, sau să-l reabiliteze. Eu cred că cea mai bună soluţie ar fi ca 
această clădire să ajungă în proprietatea unicipalităţii, dar sunt mai multe astfel de clădiri 
în oraş. Acum nu este clădire monument istoric, dar mai putem aminti şi de clădirea 
fostului Cinematograf Lux, care ne blochează în realizarea unui plan urbanistic important, 
dar avem încredere că acest nou sistem de impozitare ne va ajuta, şi în acest caz. 
Mulţumesc.” 
  Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Dau cuvântul 
doamnei consilier Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulţumesc. Când m-am înscris la 
cuvânt, la Diverse, m-am înscris cu bune intenţii, cu intenţia de a ne ura un Crăciun Fericit, 
dar mi-a perit pofta, şi greaţa şi-a luat, din nou, locul. Am crezut că, faptul că mâine seară 



 

 

este Ajunul Crăciunului, poate că vă animă sentimente mai bune, şi căutaţi un pic de pace 
şi înţelegere, dar n-aveţi mamă, n-aveţi tată, n-aveţi sărbători, nu aveţi nimic sfânt, aşa că 
nu fac altceva, decât să vă răspund pe măsură, aşa cum meritaţi. Domnul Cserey, de când îl 
ştiu aici, nu deschide gura decât să facă...constată din astea, fără niciun fel de suport. S-a 
instituit aşa, într-un fel de observator, că văd că noii consilieri au funcţii foarte bine 
definite. Unul sare imediat în apărarea nu ştiu cui, altul observă. Cred că toată ziua se 
plimbă cu mâinile în spate, prin târg, şi se gândeşte ce rău mai poate să facă, unde să mai 
bage cumva cuţitul aşa, să-l mai învârtă în rană, şi să mai iasă în evidenţă cu ceva. Dar nu 
cu ceva bun, în orice caz. Odată nu l-am auzit să aibă o intervenţie, o iniţiativă, ceva bun. 
Se plimbă şi îşi mişcă şovinismul aşa, prin oraş, fără un pic de...asta de 4 ani de zile. Deci, 
măcar că are o vârstă care l-ar anima şi că mâine, v-am spus, şi repet încă o dată, probabil 
ştiu, pentru dânsul ar trebui să fie Crăciunul, probabil că şi mâine noapte o să gândească, 
oare cum să facem să mai omorâm ceva prin oraş, să mai băgăm cuţitul undeva, să mai 
întoarcem în rană, să arătăm cât de secui suntem. Rânjeşte aşa cum rânjesc toţi de talia 
dumnealui. Probabil că nici nu ştie ce înseamnă a rânji, traduceţi-i, vă rog, pentru că stă 
prost de tot cu limba română. Da. În ceea ce priveşte placa de pe şcoala Brâncuşi, acum 
sunt convinsă că e un lucru ilegal. Aţi prins foarte bine schimbarea aceasta de direcţiune, şi 
faceţi ce vreţi cu noua conducere. Aţi pus-o ilegal pe o clădire care nu e a dumneavoastră, 
în primul rând, şi probabil că legea îşi va spune cuvântul, atunci când îi va veni rândul. În 
ceea ce priveşte pusul pe coridoare, şi nu ştiu unde, aş vrea să vă spun, domnule primar, că 
acum dacă doriţi, dar acum, nu mâine, nu săptămâna viitoare, sunt dispusă să mergem în 
câteva şcoli din oraş, să vă arăt cum stăm cu afişajul pe coridoarele şcolii. Aici, deja sunteţi 
în urmă, demult, cu evenimentele. Haideţi să mergem la şcolile din oraş, să vedeţi cum 
stăm cu afişajul în limba română. Îmi pare rău. Am să pun pe Facebook, pentru că aseară 
târziu am văzut cum prietenii noştri de la Colinde de Ajun s-au dus într-o biserică din oraş, 
unde înăuntru, da, deasupra capului lor atârna steagul Ungariei şi steagul Ţinutului 
Secuiesc, şi totuşi, ei au primit să...mi se pare foarte normal, evident. Numai la noi la 
şcoală vi se pare anormal să fie pusă şi o placă care să ne reprezinte. Care-i problema? 
Sigur că da. Aştept momentul în care să veţi avea pretenţia să veniţi la mine în casă, şi să 
vă puneţi însemnele, ştiţi aşa, în frunte cu domnul Cserey şi alţii care doresc pe coridoare şi 
în interior. Şi eu am coridoare, şi eu am interioare. Şi închei, spunând domnului Miklós 
Zoltán, că vroiam să amânăm discuţia asta, sau punându-i, făcându-i o afirmaţie, vis-a-vis 
de pretenţia care a avut-o înainte de 1 decembrie, instituindu-se în funcţia pe care o are, 
aceea de a sări imediat în ajutorul domnului primar. Eu am un cuvânt foarte bun pentru 
această funcţie, dar nu îl enunţ acuma. Cred că domnul primar se poate apăra şi singur, că 
are capacitatea de a o face, a dovedit-o cu vârf şi îndesat. Vreau să vă întreb, în legătură cu 
evenimentele de la Târgu Secuiesc, nu-i aşa, stimate domnule coleg, cine zice ăla este? Vă 
mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Dau cuvântul 
domnului primar Antal Árpád-András.”  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Deci, se pare că respectul 
lipseşte şi atunci când vorbim despre oameni mai în vârstă, care totuşi au demonstrat ceva 
în viaţă, şi oricât de supărat aş fi pe dumneavoastră, eu cred că întotdeauna am reuşit să 
vorbesc civilizat cu dumneavoastră, şi aştept acelaşi lucru şi din partea dumneavoastră, 
atunci când vorbiţi cu oamenii mai în vârstă. Nu trebuie să vorbiţi cu mine, aşa cum 
vorbesc eu cu dumneavoastră, dar măcar atunci, când vă adresaţi persoanelor mai în vârstă, 
cred că ar fi un gest de normalitate şi de respect, să faceţi acest lucru. Şi poate, în această 
sală ar fi o atmosferă mai prietenoasă, dacă nu am folosi termeni cum aţi folosit 
dumneavoastră, greaţă, şi aşa mai departe. Dar evident, eu am învăţat de la Sartre, când am 



 

 

învăţat filozofie la facultate, că fiecare se caracterizează singur, prin comportamentul lui, şi 
cred că aici fiecare dintre noi trebuie să se uite în oglindă, în primul rând, şi să dea 
socoteală pentru felul în care se comportă. Deci, eu observ că dumneavoastră chiar nu aveţi 
cunoştinţă despre ce înseamnă dreptul privat şi ce înseamnă proprietatea privată şi ce 
înseamnă proprietatea publică. O biserică este proprietate privată. Şi într-o biserică, dacă 
cineva doreşte să pună steagul Ungariei, al Ţinutului Secuiesc, al SUA, are acest drept, 
pentru că este proprietate privată. Deci, în momentul în care trecem gardul unei biserici, fie 
ea ortodoxă, romano – catolică, protestantă şi aşa mai departe, vorbim despre o proprietate 
privată. Este proprietatea privată a bisericii. Deci, haideţi, nu cumva să începem mâine să 
impunem nişte reguli şi în biserici, pentru că eu nu impun, şi nu îmi doresc să impuneţi 
inscripţii bilingve în casă la dumneavoastră. Dar, de exemplu, îmi doresc şi aştept 
momentul, va fi un moment de sărbătoare, pentru mine, când voi putea pune steagul 
oraşului pe clădirea Liceului ”Constantin Brâncuşi”. Aştept acest moment şi cred că va fi 
un moment important, în oraşul nostru, pentru că până la urmă, legea va fi valabilă peste 
tot în ţară, şi dacă în urmă cu 5 ani, 10 ani, sute de autorităţi locale şi judeţene din această 
ţară au considerat că este important să aibă un simbol al lor, şi au aprobat steaguri locale, şi 
judeţene, şi fiecare dintre cei care au purtat aceste steaguri au fost mândri de aceste 
steaguri, şi în Braşov, şi în Cluj, şi în Piatra Neamţ, şi în Constanţa, şi în Bucureşti. Am 
enumerat câteva dintre oraşele care au steaguri proprii, totuşi cineva, prefecţii, nu-i aşa, s-
au gândit că în Covasna şi Harghita nu sunt aceleaşi drepturi, şi în Mureş, şi în celelalte 
judeţe, şi au reuşit, în instanţă, să anuleze aceste steaguri. Absurditatea a fost atât de 
puternică, încât până la urmă, şi Parlamentul a simţit că atunci trebuie să reglementeze 
această situaţie, şi în acest an, Parlamentul a adoptat o lege care spune foarte clar că 
autorităţile locale pot avea steaguri şi că legea apără aceste steaguri. Deci, practic, 
steagurile oraşelor vor avea aceeaşi protecţie pe care o are steagul României, sau steagul 
Uniunii Europene. Şi săptămâna viitoare vom adopta acest steag, şi începând cu anul viitor 
va putea fi folosit steagul, pe fiecare instituţie, în acest oraş, alături de steagul României şi 
al Uniunii Europene. Pentru că eu cred că este un semnal foarte clar, la nivel macro, trăim 
în EU, la un nivel mai minim, macro, trăim în România, la nivel regional trăim în judeţul 
Covasna, şi până la urmă, trăim într-un oraş, într-o localitate. Deci, aceste patru steaguri, al 
UE, al României, al judeţului şi al oraşului ar trebui să stea alături şi anul viitor vor sta 
alături, pe fiecare instituţie publică, inclusiv pe Liceul ”Constantin Brâncuşi”. Doamna 
Pârvan, obişnuiţi-vă cu acest gând, pentru că e chestiune de normalitate. Vă mulţumesc.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Dau cuvântul 
domnului consilier Incze Alexandru.” 
 Domnul consilier INCZE ALEXANDRU (lb.m.). „Ar trebui să mă ridic în 
picioare... Nu mă voi ridica, dar şi aşa, stând jos, mă aplec în faţa domnului primar. Am 
venit la Sfântu Gheorghe în urmă cu 70 de ani, deci acum 70 de ani. (nu vorbeşte în 
microfon). Ieri dimineaţă, pensionar fiind, am timp să citesc ziarul, şi m-am întristat foarte 
tare, când am citit că domnul primar a spus că se gândeşte. Păi, este foarte important, că 
dacă omul nu ar cugeta, ce ar fi cu omul? Dar domnul primar să nu se gândească să poată 
să plece undeva, sau să lucreze altundeva, ci ar fi mai bine să se gândească ca ceea ce a 
început, şi ceea ce, şi credeţi-mă, cunosc foartă multă lume în Sfântu Gheorghe, căci în 70 
de ani am avut ocazia, aşa frumos a început să se aranjeze centrul oraşului, că spus simplu 
şi concis, „Jos pălăria!”. Şi mie degeaba îmi spun marxişti şi nemarxişti, că nu există om 
de neînlocuit. Nu este adevărat. Cei trei copii ai mei sunt de 3 feluri. Oamenii au talente 
diferite, conform Bibliei. Este un adevăr străvechi. Deci, domnule primar, eu vă rog să 
acceptaţi că noi, marea majoritate, oameni de bună credinţă, avem respect, şi să vă faceţi 
treaba, şi noi acum, împreună, la sfârşitul anului 2015, vă dorim ca Dumnezeu să vă dea 



 

 

sănătate, şi mulţumim că în mijlocul atâtor probleme, şi nopţi nedormite....dar slavă 
Domnului. Eu nu de aceea fac curte, că am vreun S.R.L. Nu am niciun fel de S.R.L. Eu nu 
aştept niciun ajutor pentru ceea ce am spus. Eu ceea ce am spus, am spus din inimă. 
Crăciun fericit! Lăsaţi-mă să mai citez, căci am fost preot, dar şi ca pensionar, am rămas tot 
pastor. Aşa sună citatul: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pământ 
între oamenii plăcuţi Lui.” vă răspund concret, acum, acum când suntem mulţi maghiari, 
mai puţini decât români, dar vă spun concret, că suntem de bună credinţă, oameni de bună 
credinţă. Aici este domnul Joós Stefan. L-am cunoscut acum câţiva ani, la spital. El este 
român, se consideră român. Dumnezeu să-l aibă-n pază. Ne întâlnim cu mare drag, dăm 
mâna, ne zâmbesc ochii, şi eu cred, în ceea ce mă priveşte, amândoi vorbim o altă limbă, 
avem alte mame, dar se poate trăi pe acest pământ, în acest oraş, în pace şi linişte. Degeaba 
spunem ce mare maghiar sunt. Un maghiar cinstit este cel care nu urăşte românii. Degeaba 
spun ce român cinstit sunt, dacă urăsc maghiarii. Aceste lucruri trebuie evitate, trebuie să 
luăm la cunoştinţă, că în lumea mare, noi suntem un popor mic. Atât maghiarii, cât şi 
românii, dar aici unde trăim împreună, trebuie să ne respectăm. Este o obligaţie sfântă. Îi 
mulţumesc domnului primar. Nu vreau să vorbesc mult. Îi mulţumesc, în numele tutoror, 
munca pe care o face, şi Dumnezeul să-l ajute să se gândească la ce ar mai putea face în 
viitor în folosul oraşului Sfântu Gheorghe şi al oamenilor de aici. Dumnezeu să-l 
ocrotească. Vă doresc tuturor Crăciun fericit, sănătate şi Dumnezeu să ne ajute pe toţi, să 
ajungem la mai mult, la mai bine, la o mai bună înţelegere, în anul care vine. Mulţumesc, 
că m-aţi ascultat. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Dau cuvântul 
domnului primar Antal Árpád-András.”  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Îi mulţumesc domnului 
protopop pentru gândurile bune. Pot să spun doar că munca municipalităţii nu se poate 
încheia, ci se poate doar întrerupe. Vă doresc şi eu, la rândul meu, Crăciun fericit! (lb.r.): 
Vă doresc un Crăciun fericit, şi ne vom întâlni şi săptămâna viitoare. (lb.m.): Deci, ne 
vedem şi săptămâna viitoare, aşa că nu urez încă La mulţi ani!, dar doresc tuturor Crăciun 
binecuvântat,  cald! Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Mai avem o 
intervenţie. Domnul Cserey Zoltán-Mihály.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Aş spune doar o frază. 
În intervenţia mea, nici măcar o dată nu i-am pomenit numele doamnei Rodica Pârvan, 
motiv pentru care, în încheiere, trebuie să spun că în primitivism şi în lipsă de cultură, este 
de neîntrecut. Mulţumesc frumos.” 
 Doamna preşedinte de şedinţă BOTE CORINA (lb.r.): „Mulţumesc. Vă urez şi eu 
Crăciun Fericit! Ne vedem pe 29 decembrie. O zi bună!” 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul şedinţei, în arhiva Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna şi a 
fost adoptat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 24 februarie. 
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