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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 19 februarie 2016, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanţi ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, doamna Török Aurelia – Chilieni şi 
domnul Rápolti István – Coşeni, lipsind Bote Coria, Joós Stefan-Leontin, Rokohl-Jakabos 
Janka-Krisztina, Zsigmond József.  
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
 La şedinţă participă, conform legii: doamna Sztakics Éva-Judit, şi domnul Tischler 
Ferenc viceprimarii municipiului, d-na Kulcsár Tünde – secretarul municipiului Sfântu 
Gheorghe.  
 În sală sunt prezenţi reprezentanţi mass-media. 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Bună ziua. 
Salut cu mare drag toţi colegii consilieri prezenţi la şedinţă, la fel şi reprezentanţii presei. 
Începem lucrările şedinţei extraordinare de azi. Înainte de toate, rog pe toată lumea să-şi 
pornească aparatele de vot. În total avem două puncte pe Ordinea de zi. Dau citire primului 
punct. Dar înainte de asta, să aprobăm Ordinea de zi, cu punctele incluse.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier nu a votat lipsind de la vot (József 
Álmos-Zoltán). 
 „Mulţumim. La punctul 3, Diverse, doreşte cineva să ia cuvântul? Domnul Miklós 
Zoltán. Altcineva?” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Eu aş dori să iau cuvântul înainte 
de începerea lucrărilor.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Altcineva? 
Nu mai este nimeni. Îl invit pe domnul consilier Miklós Zoltán să ia cuvântul.” 
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos, domnule 
preşedinte. Pe scurt, în numele fracţiunii UDMR aş dori să vorbesc despre întâmplările din 
ultimele 2 zile, în ceea ce priveşte cercetările ce vizează fapte de corupţie. Eu sunt consilier 
din 2008, membru al acestui Consiliu, şi am fost aici şi când am dezbătut, am decis şi am 
votat contractul cu BERD-ul. Aş dori să clarific pentru toată lumea că modelul de contract, 
despre care...acuzaţia care i se aduce domnului primar este aceea că a modificat, din 
proprie voinţă, destinaţia unei părţi din cadrul împrumutului. Deci, când noi am votat 
despre contractarea acestui credit, atunci modelul de contract a fost parte a proiectului de 
hotărâre, a fost anexa acestuia. Deci, când noi am votat, cunoşteam modelul de contract cu 
BERD, şi conţinutul acestuia, a cărei parte a fost şi PMMR, factor de întreţinere, despre 
care procurorii spun că domnul primar a schimbat arbitrar destinaţia acestuia. Ba mai mult, 
documentaţia trimisă la Comisia de Specialitate din cadrul Ministerului de Finanţe, la 
comisia care aprobă, cuprindea şi acest proiect de contract. Deci, şi ei cunoşteau conţinutul 
contractului de împrumut ce la BERD, când au aprobat contractarea acestui împrumut. 
Consider că este foarte important să subliniez aceste lucruri. Nu este adevărat, că domnul 



 

 

primar a modificat voluntar destinaţia oricărei sume. Şi noi, la vremea respectivă, şi 
Ministerul de Finanţe, cunoşteam conţinutul contractului de împrumut de la BERD, căci 
modelul acestuia era parte integrantă a documentaţiei. Ceea ce este cel mai important, este 
faptul că DNA a confirmat faptul că nu există acuzaţie de corupţie împotriva domnului 
primar, ceea ce noi ştiam deja despre domnul primar. Evident, că nu există. Refuzăm şi 
gândul acesta, cunoscând sistemul de valori a domnului primar. Mai departe, este 
important faptul că, după ce Sfântu Gheorghe a acceptat contractul cu BERD-ul, au fost şi 
alte oraşe care au acceptat contracte asemănătoare. Aşa a fost la Sibiu, Buzău, Mediaş. 
Aceste informaţii sunt publice, se găsesc pe site-ul BERD. Şi eu au semnat contracte cu 
PMMR. Noi, membrii fracţiunii UDMR considerăm exemplare munca, persoana, vocaţia, 
ambiţia, avântul domnului Antal Árpád, şi avem încredere că, după încheierea cazului, va 
reveni mai în forţă, pentru a-şi continua munca începută. Munca nu poate să stea în loc. Pe 
cei doi viceprimari îi asigurăm de sprijinul nostru maxim, pentru ca această perioadă de 
tranziţie, sperăm scurtă, să treacă fără probleme. Pe domnul primar îl aşteptăm să revină 
cât mai repede, pentru a-şi putea continua munca deosebită pe care o face. Mulţumesc 
frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Aş dori să adaug şi eu ceva, ceea ce a menţionat şi domnul consilier Miklós, faptul 
că în timpul interogatoriului care a durat mai multe ore, de miercuri după-masă, deci să 
subliniem acest lucru, în tot acest timp nici nu s-a pomenit de corupţie, deci nu s-a pomenit 
de folosirea banilor publici în alte scopuri. Aici, mai degrabă, este vorba despre lipsa 
concordanţei legislative. BERD funcţionează în conformitate cu normele Europene, şi 
legislaţia bancară de la noi nu este tocmai aceeaşi ca la băncile diu UE, şi probabil de aici 
provin neînţelegerile, cred eu. Căci, ceea ce este interesant în acest caz, este şi faptul că, de 
fiecare dată când trebuia să facem deconturile cu banca, de fiecare dată BERD era complet 
de acord cu modul în care s-au cheltuit banii. Ideea de bază este că Curtea de Conturi a 
spus, şi a preluat acest lucru şi DNA-ul, că aceşti bani se puteau cheltui exclusiv pe 
investiţii, şi nu pe eventualele proiecte şi lucrări de întreţinere, în schimb banca a fost total 
de acord. Deci, nu ştim exact care este problema reală, nu ştim care este vina. Eu cred că, 
cunoscându-l pe domnul primar, cunoscându-i munca, cinstea, aici nu poate fi vorba de 
niciun fel de acuzaţie de corupţie. Şi avem foarte mare încredere în faptul că, după ce se 
termină ancheta, Primăria va ieşi din această situaţie extrem de neplăcută, şi va continua 
activitatea obişnuită. Mulţumim frumos. (lb.r.): Dăm cuvântul domnului Guruianu 
Mădălin.” 
 Domnul consilier GURUIANU MĂDĂLIN-DORU (lb.r.): „Mulţumesc frumos. 
Nu ştiam să la început o să vorbim despre asta. Mă pregăteam să vorbim când era chiar 
proiectul de Ordinea de zi. Dar am ceva de declarat pe acest subiect, şi nu am vrut să ratez 
acest prilej, prim prilej, de altfel. În primul rând, nu vreau să comentez ancheta DNA, 
niciodată nu am făcut-o, şi nu voi face în niciun fel de caz de genul acesta, în ceea ce 
priveşte o judecată a Statului Român, dar fără să ştiu răspunsul de peste 60 de zile, sau 
când va exista un răspuns oficial, când ancheta va trece. Totuşi, nu vreau să trec peste 
şedinţă, fără să mă uit la 4 oameni, pentru că din 2008 cred că suntem doar 5 la acestă 
masă. Poate greşesc, dar aşa, luând în ordine: doamna Pârvan, domnul Bálint, doamna 
Sztakics şi domnul Miklós, şi eu, nu ştiu dacă stă în asentimentul domniilor voastre, mai 
ales că suntem de la partide diferite, dar în ciuda tuturor contrelor din şedinţele de comisii, 
sau din plen, uneori în media, publice, mai dure sau mai puţin dure, ar trebui cu toţii să nu 
uităm că visele acestui om, numit Antal Árpád András, au schimbat în bine acest oraş. 
Personal, îi mulţumesc pentru 7 ani şi jumătate de colaborare, cum spuneam, nu tot timpul 



 

 

la cele mai bune, sub cele mai bune auspicii, pentru că au fost destule momente 
controversate, dar nu am vrut să treacă acest moment fără să-i mulţumim pentru această 
transformare. Când veneam spre Primărie, astăzi, mi-am adus aminte cum arăta oraşul în 
2008, şi o să le cer, până la urmă, tuturor colegilor mei de partid, de consiliu, oamenilor din 
Sfântu Gheorghe, să-şi aducă puţin aminte, să-şi reamintească acele fotografii cu o Piaţă 
Mihai Viteazul semi dărâmată, cu un oraş care avea străzi aproape neasfaltate, dar în fine. 
Nu vreau acum să duc mai mult lucrurile decât se cuvine. Am vrut foarte mult să-i 
mulţumesc pentru tot ceea ce a făcut şi sper să vină cât mai repede un răspuns, oricare ar fi 
el, pentru că, până la urmă, orice trecere a timpului fără a avea un răspuns foarte clar, de 
fapt nu poate decât să agraveze lucrurile şi să ducă spre o grămadă de presupoziţii care nu 
cred că îşi au locul. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.r.): „Mulţumim 
frumos. Doamna Pârvan Rodica.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Credeam că la Diverse se ia 
cuvântul pe această temă, dar dacă tot aşa să aducem până la capăt ideea, să ştiţi că sunt 
unul dintre oamenii care nu s-a bucurat de ceea ce s-a întâmplat. De când s-a întâmplat, eu 
sunt foarte bulversată, aşa, prin empatie, punându-mă în locul omului. Deci, politician este 
politician, ca politicieni ne-am mai aruncat cu lături în cap, că asta-i politica, ştiţi definiţia 
politicii. Dar ca om, poate nu merita tratamentul acesta. Eu personal, şi cred că şi 
organizaţia din care fac parte, îmi asum această răspundere, deci n-am discutat chiar ieri, 
alaltăieri cu dânşii, dar cred că sunt alătură de omul Antal Árpád András. Cred că va avea 
puterea să treacă peste aceasta. Nu pot să-mi imaginez cum un om care are bune intenţii, şi 
care are nişte planuri şi care munceşte, primeşte un astfel de tratament. nu. Este peste 
putinţă să înţeleg. N-am condus decât o şcoală, şi m-ar fi durut foarte mult ca cineva să 
vină şi să nege activitatea mea, şi să-şi bată joc de munca mea de câţiva ani. Eu nu spun ca 
Mădălin, că-i mulţumim. Nu-i mulţumim deloc, pentru că îl aşteptăm să vină în continuare, 
că a-i mulţumi înseamnă că s-a încheiat o etapă. Eu zic că îl aşteptăm să vină, să aibă 
puterea să o ducă până la capăt. Probabil că aşa i-a fost scris. Eu sunt fatalistă, fiecare o are 
scrisă pe a lui, acolo sus spune că trebuie să treacă prin bune şi prin rele. Suferinţa ne 
căleşte. Sperăm să treacă peste cu bine, şi să-şi reia activitatea, să aibă timpul necesar să 
revină la această masă şi să recapete încrederea în sine, pentru că v-am spus, n-aş vrea să 
fiu, sub nicio formă, în locul omului, în aceste momente. Suntem alătură de el, pentru că 
am fost colegi, atâta timp. Deci, numai dacă nu ai calitatea de om, nu poţi să empatizezi şi 
te gândeşti cam ce e în sufletul unui om, în astfel de situaţii. Mulţumesc frumos.” 
  Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Domnul viceprimar Tischler Ferenc.” 
 Domnul viceprimar TISCHLER FERENC (lb.m.): „Mulţumesc frumos. În ciuda 
faptului că aici, întregul colectiv este foarte supărat, de câteva zile, dormim liniştiţi, căci 
am avut posibilitatea să-l cunoaştem pe Antal Árpád András, ca şi coleg direct, şi ştim ce îl 
caracterizează, ştim cum şi-a făcut treaba, şi asta îi transmitem de aici, căci nu avem voie 
să ne întâlnim cu el, nici doamna viceprimar, nici eu, şi nici colegii. Deci, asta-i transmitem 
de aici, că putem dormi liniştiţi. Ştim că nu este niciun fel de corupţie, ştim că nu există 
niciun fel de speculaţii, maşinaţiuni, şi mai ştim că a fost mânat, în munca lui, de bună-
credinţă, la fel şi colegii lui. Aşa că, voi dormi liniştit şi în continuare. Va trece cumva 
această perioadă grea de timp, şi cu un  avânt mai mare, vom lucra împreună. Asta spun 
încă o dată, în numele doamnei viceprimar şi a colegilor, căci nu ne putem întâlni cu el. 
Totodată, colegii noştri pot dormi liniştiţi, căci îl cunosc pe domnul primar, şi ştiu că şi ei, 
la rândul lor, au conştiinţa curată. Suntem o echipă, suntem o echipă puternică. Mergem 



 

 

mai departe, şi continuăm munca, împreună cu Árpád. Mulţumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Altcineva? Domnul Czegő Zoltán, poftiţi.” 
 Domnul consilier CZEGŐ ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos, domnule 
preşedinte. Sper că îi dă putere domnului primar, care oricum este un om puternic, senin, 
faptul că oraşul îi este alături. Oriunde aş fi mers, de la şoferul de taxi, până la bibliotecă, 
toată lumea vorbea în interesul domnului primar Antal Árpád András. Acest lucru poate să-
i dea putere, chiar şi atunci când nu se simte vinovat, nicio secundă. Faptul că insinuiala,  
acuzaţia, bănuielile nevrednice şi neadevărate te umilesc, asta este altceva. Acest oraş s-
aunit pentru Antal Árpád András, acest lucru îmi dă, mie personal, putere, mă minunam în 
oraş, şi văd în faţa ochilor, şi acum, faţa senină, liniştită a domnului primar. Nu vreau să 
continui, îl aşteptăm înapoi, evident. Mulţumesc frumos, domnule preşedinte.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Dacă altcineva nu mai este, trecem la primul punct.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea şi 
completarea H.C.L. 17/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: dl. Miklós 
Zoltán, consilier local.  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Trebuie să modificăm 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Sfântu 
Gheorghe în forma în care, în cazul în care domnul primar, din anumite motive nu-şi poate 
îndeplini sarcinile, în acest caz, prin vot secret, Consiliul Local trebuie să numească un 
viceprimar care să preia aceste sarcini. Deci, despre asta este vorba în acest proiect de 
hotărâre.este necesar acest lucru, ca la punctul următor să putem să numim viceprimarul 
care se va ocupa, în perioada următoare, de aceste sarcini.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumesc 
frumos. Are cineva, în legătură cu acest punct, întrebări, observaţii? Dacă nu este nimeni, 
să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
33/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Urmează punctul 2 de pe Ordinea de zi. Prezintă 
domnul consilier Miklós Zoltán. ” 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
viceprimar pentru exercitarea atribuțiilor legale de primar al municipiului Sfântu 
Gheorghe, pe perioada instituirii interdicției de a desfăşura activitatea de primar de către dl. 
Antal Árpád-András. Prezintă: dl. Miklós Zoltán, consilier local.  
 Domnul consilier MIKLÓS ZOLTÁN (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Pentru 
perioada de 60 de zile de interdicţie, trebuie să numim un viceprimar care va exercita 
atribuţiile legate de primar. O propunem pe doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit. 
Muláumesc frumos.” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „S-a 
întâmplat. Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit doreşte să intervină, legat de acest punct. 
Vă rog.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Mulţumesc frumos. Vă 
spun sincer, dumneavoastră, că m-aş fi bucurat ca acest proiect de hotărâre să nu ajungă 
niciodată pe masa consiliului. Aş dori să subliniez, înainte ca domnul preşedinte să supună 
la vot proiectul, faptul că primarul municipiului Sfântu Gheorghe este în continuare Antal 
Árpád András. Şi azi, şi mâine. La fel ca şi mai demult, când era în concediu, sau în 



 

 

delegaţie, am exercitat, împreună cu domnul viceprimar, atribuţiile legate de primar. Asta 
se va întâmpla şi de acum înainte. De altfel, pe Antal Árpád l-am cunoscut ca pe un om cu 
coloană vertebrală, dedicat oraşului şi naţiunii lui. Îl respectăm enorm, şi legat de mesajul 
dumnealui de ieri, să lucrăm de două ori mai eficient, acum îi retransmit şi eu, căci nu 
putem vorbi şi nu ne putem întâlni, că vom face tot ce ne stă în putinţă ca oraşul să meargă 
înainte, şi că îl aşteptăm înapoi. Totodată, pentru a evita neînţelegerile, aş mai dori să 
subliniez faptul că niciodată nu mi-am propus, şi nici nu-mi propun să candidez pentru 
funcţia de primar. Deci, nu am astfel de ambiţii, deci nu voi candida. Pur şi simplu, vom 
exercita aceste atribuţii pe care trebuie să le exercităm, eficient, aşa cum se aşteaptă el să o 
facem. ” 
 Domnul preşedinte de şedinţă CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Mulţumim 
frumos. Dacă altcineva nu mai este, atunci vă rog să votăm în legătură cu numirea doamnei 
viceprimar Sztakics Éva-Judit pentru exercitarea atribuțiilor legale de primar al 
municipiului Sfântu Gheorghe, pe perioada instituirii interdicției de a desfăşura activitatea 
de primar de către domnul Antal Árpád-András, de 60 de zile.  
 Se votează cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 „Mulţumim frumos. S-a adoptat. Mai întreb o dată, mai este cineva cine doreşte să 
ia cuvântul la Diverse? Am votat punctul 2, cu privire la numirea doamnei viceprimar, 
temporar. Acum, să votăm întregul proiect de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
34/2016. 
 „S-a adoptat în unanimitate. Mai doreşte cineva să ia cuvântul? Păreri, întrebări? 
Dacă nu este nimeni, declar şedinţa de azi închisă.” 
 
 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 28.05.2016. 
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