
 

 

 
 
 
 
 
Nr. 87/2018 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 4 decembrie 2018, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – sat 
Chilieni, lipsind: Magyarosi Imola-Piroska, Tischler Ferenc. 
 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. 1397/2018.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului Sfântu 
Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, 
Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Salutările 
mele tuturor în prima ședință extraordinară din luna decembrie. Vă rog să porniți aparatele de 
vot! Înainte de a trece la singurul punct de pe Ordinea de zi, doresc să vă întreb, dacă mai sunt 
și alte propuneri, dacă trebuie să includem și alte puncte în Ordinea de zi sau dacă cineva 
dorește să se înscrie la cuvânt în afara ordinii de zi. Da, dau cuvântul domnului primar Antal 
Árpád-András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos, aș dori 
includerea unui proiect de hotărâre D1 privind aprobarea execuţiei bugetului general al 
municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2018.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim 
pentru propunere…Bine. Atunci vă rog, să votați despre includerea punctului prezentat de 
domnul primar în Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Am aprobat în unanimitate, s-a inclus în Ordinea de zi. A sosit și o altă propunere. 
Predau cuvântul doamnei viceprimar, Sztakics Éva-Judit.” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Aș dori să propun și eu două 
puncte suplimentare de proiect de hotărâre pentru ședința noastră extraordinară de astăzi, 
punctul D2 privind modificarea bugetului Asociației ”Vadon” și punctul D3 privind încheierea 
unor contracte de asociere cu patru părți în scopul organizării Zilelor Sfântu Gheorghe 2019.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim. 
Să votăm despre includerea acestor două puncte în Ordinea de zi! Separat. Mai întâi despre 
D2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Mulțumesc. Să votați despre includerea punctului D3 în Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Atunci vă rog să votați… Da, doamna Pârvan, poftiți, la Diverse, bine. V-am înscris. 
Mulțumim. Și atunci vă rog să votăm Ordinea de zi în întregime, împreună cu punctele D!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind rectificarea bugetului 



 

 

general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Vom 
completa bugetul general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018 cu o sumă de 
8.248.180,00 RON. Această sumă reprezentând contravaloarea unui teren vândut virată în 
contul primăriei, suma aceasta vom cheltui în felul următor: suma de 78.000,00 RON va fi 
alocată Colegiului Reformat, Colegiului Național ”Mihai Viteazul” și Școlii Gimnaziale ”Néri 
Szent Fülöp”. Procentul de 50% rămas din încasarea taxei de parcare care va fi utilizată pentru 
investiții de digitalizare, cumpărarea tablelor interactive și a altor dispozitive din tematica de 
tehnologie PC, echipament digital. Suma de 400.000,00 RON pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare și modernizare de la Stadionul mic. Suma de 2.027.080,00 RON pentru majorarea 
capitalului social al societății Gospodărie Comunală SA. Suma de 500.000,00 RON pentru 
finanțarea lucrări de extindere la reţeaua de canalizare în localităţile Coşeni şi Chilieni. Vom 
completa bugetul Teatrului ”Tamási Áron” cu o sumă în valoare de 33.500,00 RON. Vom 
micșora bugetul alocat Poliției Locale cu o sumă de 133.000,00 RON. Vom acoperi cheltuielile 
aferente serviciilor de salubrizare cu suma de 559.100,00 RON. Suma de 40.000,00 RON 
pentru asociațiile de proprietari în scopul construirii unor garduri de lemn, care sunt de obicei 
realizate iarna de angajații Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul primăriei. Suma de 
274.500,00 RON pentru programul de finanțare de minimis. Se diminuează cu suma de 
495.000,00 RON fondul alocat consumabilelor și serviciilor de bunuri materiale, iar pentru 
achitarea prealabilă a creditelor contractate vom aloca 5.000.000,00 RON. Aici doresc să 
subliniez faptul, că practic ratele și dobânzile creditelor noastre curente sunt deja achitate în 
anul 2018, însă cunoscând politica Guvernului Român, nu dorim să riscăm, să transferăm 
această sumă de 5.000.000,00 RON în fondul de rezervă și să ia această sumă de la noi, așa 
cum s-a întâmplat în anii precedenți, de aceea soluția ce mai simplă este, dacă achităm practic 
rate de credit scadente în anii 2019 și 2020. Practic primăria are în prezent două credite, una 
împrumutată de la Trezorerie, pentru care avem încă rate de achitat în anii 2019 și 2020, dorim 
să achităm acum acest împrumut în întregime, celălalt este contractat de la Banca Europeană 
de Investiții, dorim să achităm o sumă în valoare de 2.800.000,00 RON din fondul bugetar pe 
anul viitor. Aș dori să vorbesc acum despre credite, dacă ne aflăm în situația, că achităm 
credite în avans și doresc să vorbesc acum puțin despre acestea, deoarece primăria a fost 
acuzată de mai multe ori cu faptul, că execută lucrările de construcții din credite, că orașul este 
îndatorat. Deci doresc să vă spun, că în 2008, cu 10 ani în urmă, în temeiul legislației impuse 
creditelor de atunci, de exemplu în 2009 gradul de îndatorare al orașului a fost de 9,98%, adică 
aproape 10%, iar dobânzile aferente creditelor acordate au fost de 13%. Doresc să subliniez și 
faptul, că creditele contractate înainte de 2008 au fost împrumutate în scopuri bine justificate, 
de exemplu au fost achiziționate din credit locuințele sociale din Câmpul Frumos, respectiv 
terenurile pe suprafața cărora s-a extins acum Parcul Industrial, noi atunci, când am 
împrumutat credite, atunci, am subliniat întotdeauna faptul, că vom contracta aceste credite în 
scopul de a cofinanța contribuția noastră proprie aferentă finanțărilor UE și am degajat astfel 
bugetul local. În prezent, cu aceste credite în curs, gradul de îndatorare în anul 2019 va fi de 
5,96%, deci practic o fracțiune din gradul de îndatorare admis de lege de și anume de 30%, 
deci un grad foarte nesemnificativ de îndatorare. Doresc să subliniez, că putem să negăm în 
mod clar acele minciuni furnizate de cei, care au încercat să influențeze opinia publică al 
orașului, deci practic gradul de îndatorare va fi în 2019 de 5,96%, în 2020 probabil va fi 
maxim 5,8% sau mai puțin, fiindcă în conformitate cu legislația în vigoare din România, 
procentajul de îndatorare este raportat întotdeauna la media celor 3 ani precedenți, ceea ce este 
permisă până la un procentaj de 30%, anul viitor va fi de 5,96% și pentru că venitul nostru 
propriu va fi mai mare, decât cel încasat în anul 2016, de aceea în anul 2020 va fi raportată la o 
valoare medie mai mare, deci va scade în continuare acest procentaj. Nu în ultimul rând, orașul 
nu are linii de credit și nu are nici un credit pe termen lung, deci practic ne-a rămas un singur 



 

 

credit, care este de asemenea acordat practic pentru o perioadă de 4 ani, deci pentru perioada 
2019-2023, ultima rată scadentă având în anul 2023. Am considerat aceste aspecte ca fiind 
importante în privința sublinierii și în sensul, că dacă ne gândim în investiții mai mari pentru 
anii următori, atunci primăria va avea posibilitatea de a contracta noi credite, dacă nu, atunci 
vom ajunge practic la situația în care Primăria nu va avea nici un credit contractat. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim 
pentru prezentarea punctului de pe Ordinea de zi, în cazul în care nu are nimeni întrebări sau 
observații, atunci vă rog să votați!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
378/2018. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind modificarea situației 
juridice a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Libertății nr. 1 și solicitarea 
transmiterii din domeniul public al Județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean 
în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului a unei suprafețe de teren de 82 m2. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Visul nostru vechi este 
reabilitarea nucleului urban al orașului, acum se deschide din nou posibilitatea de a depune 
cererea de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional pentru amenajarea acestui 
nucleu urban, pentru canalizarea apelor uzate și pluviale, pavaj la care însă Primăria 
Municipiului Sfântu Gheorghe trebuie să figureze ca fiind unicul proprietar al terenurilor 
planificate pentru investiție. Dat fiind situația confuză în ceea ce privește dreptul de proprietate 
asupra teatrului, fiind patru proprietari, ca urmare ar trebui să renunțăm la indivizibilitatea 
terenurilor aferente teatrului, fiind nevoie de acest H.C.L.. Două firme private ar primi acei 14 
m2, la care sunt îndreptățite. Am solicita transmiterii din domeniul public al Județului Covasna 
și din administrarea Consiliului Județean în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe 
și în administrarea Consiliului Local al Municipiului a unei suprafețe de teren de 82 m2 și 
atunci prin această muncă cadastrală și prin această diviziune cadastrală ar fi posibil ca 
primăria să devină proprietar unic, deci ar fi împlinite condițiile necesare depunerii cererii de 
finanțare.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim 
pentru prezentare. Dacă nu există întrebări sau observații, atunci vă rog să votați punctul nr. 2 
de pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
379/2018. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.11.2018. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. La 
începutul anului curent, pe data de 13 februarie, mai exact la aprobarea bugetului general al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, atunci am calculat cu încasări și cheltuieli în valoare totală de 
105.390.330,00 RON. Până la data de 30 noiembrie, această sumă a fost completată cu 
26.241.810,00 RON, astfel până la data de 30 noiembrie am calculat cu încasări și cheltuieli în 
valoare totală de 131.632.140,00 RON. Din această sumă bugetul local a încasat până la data 
de 30.11.2018 o sumă de 115.643.559,00 RON, reprezentând 87,85% din suma estimată și am 
cheltuit o sumă de 102.372.854,00 RON, ceea ce reprezintă 77,52% din suma estimată. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumesc. 
Vă rog să votați!” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 abțineri (Bálint Iosif, Kolcza István), HOTĂRÂREA 



 

 

NUMĂRUL 380/2018. 
 PUNCTUL D2 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind aprobarea majorării 
cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018 la Asociaţia “Asociaţia Vadon”. 
Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Am aprobat recent o sumă 
pentru Asociația ”Vadon”, în vederea acoperirii manejului din Câmpul Benedek în cursul 
anului curent, dar, așa cum a menționat și domnul primar, veniturile municipiului s-au 
modificat într-o direcție care ne permite completarea unor investiții, care au loc practic în oraș, 
din păcate, nu am reușit în cazul tuturor investițiilor să efectuăm lucrările de construcții așa 
cum ne-am fi dorit acest lucru, dar cel puțin acolo, unde funcționează și firmele mai au 
capacitate pentru finalizarea lucrărilor până la sfârșitul anului curent, propun să susțineți acest 
proiect, care se referă la o finanțare suplimentare în valoare de 165.000,00 RON, care, dacă ar 
fi aprobată anul acest, ar contribui la accelerarea lucrărilor de construcție ale manejului, 
urmând ca să le putem finaliza anul viitor.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Vă rog să votați despre punctul D2 de pe Ordinea de zi!” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
381/2018. 
 PUNCTUL D3 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărăre privind aprobarea încheierii 
contractului de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Casa de Cultură „Kónya Ádám” 
TEGA SA și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor Sfântu 
Gheorghe 2019”. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Zilele Sfântu Gheorghe au 
fost de obicei organizate de o asociere triplă, primăria, Casa de Cultură ”Kónya Ádám” și 
societatea TEGA SA, TEGA SA fiind responsabilă desigur pentru derularea târgului, în timp 
ce Casa de Cultură pentru organizarea programului cultural. Pentru anul viitor dorim să 
includem și o așa numită fundație privată, având drept scop gestionarea sumelor încasate din 
sponsorizări, ne-am gândit la Fundația Jókainé-Laborfalvi Róza, care de altfel a dobândit 
experiență prin organizarea Festivalului Reflex în organizarea evenimentelor culturale, acesta 
ar fi partea a patra, care ar participa la derularea evenimentelor din cadrul Zilelor Sfântu 
Gheorghe 2019. În proiectul de hotărâre figurează eronat data Zilelor Sfântu Gheorghe 2019, 
vă rog s-o treceți în procesul verbal și s-o corectați. Deci perioada de organizare nu este între 
27.04-05.05.2019, ci va începe pe data de 24.04.2019, în loc de 27.04.2019 și s-ar modifica 
atunci în întregul proiect de hotărâre, deci este vorba de perioada 24.04.-05.05.2019 ca fiind 
perioada de organizare a Zilelor Sfântu Gheorghe 2019. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim 
pentru prezentare. Atunci vă rog, să votați despre proiectul de hotărâre D3, cu noua dată 
prezentată de doamna viceprimar.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
382/2018. 
 
 DIVERSE: 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „La Diverse o 
rog pe doamna consilieră Pârvan Rodica să ne prezinte informațiile sale.” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Mulțumesc. Am trei puncte de adus în 
discuție, în primul rând aduc la cunoștința colegilor faptul, că săptămâna trecută am fost în 
deplasare la nivelul comisiei sociale la adăpostul de noapte de la ”Sing-Sing”, deci am început 
deplasările, cu promisiunea, că vom continua la ansamblul acela de la Őrkő, după aceea la 
centrul din spate de la Billa… și tot așa vom încerca să vizităm toate punctele. Acolo la ”Sing-
Sing” e ușor, dacă ai un pic de suflet, parcă te doare un pic, pentru câteva zile am fost sub 



 

 

impresia de ceea ce am văzut acolo, cert este, că este foarte bine, că am găsit curățenie, am 
găsit ordine, nu știu acum, dacă au fost anunțați de vizită. Nu să vii, să vezi că vine cutare și 
atunci, nu…dacă n-a fost așa, e… Două nivele sunt puse la punct, trebuie continuată lucrarea, 
sigur, că nu poate fi ceva frumos, dar li se oferă oamenilor niște condiții, pe care altfel nu ar 
avea, și ar risca chiar și să plătească cu viața, care a fost frigul săptămâna trecută. E bine așa 
cum este, zic eu. Însă trebuie grăbit lucrările, că deja au apărut la nivelul doi infiltrațiile, răul 
întotdeauna se întinde, dacă s-ar putea să mai lucrați acolo așa la doi ani, ca să fie pus la punct, 
atunci ar fi minunat. E bine. Eu nu am primit sesizări de ceea ce se întâmplă acolo vizavi de 
adăpostul de noapte, am multe sesizări cu referire la blocurile acelea, de două sau trei, două 
sunt acolo la blocurile din spatele de la Billa, aș vrea să mergem, să vedem despre ce-i vorba, 
că tot mai multe sesizări avem în legătură cu acele blocuri. Când s-a dat în folosință, erau ca o 
bijuterie. Era frumoasă. Nici nu pot să gândesc, ce vom găsi acum acolo, dar trebuie să 
mergem, ca să se facă simțită prezența noastră. În al doilea rând, am vrut să întreb de mai 
multe rânduri la ședință, dar ba am scăpat, ba n-ați fost la ședință, domnule primar, care e…s-a 
pus problema Casei de Cultură, dar vroiam să vă întreb, care este soarta Bodocului, că iar 
încheiem un an calendaristic și Bodocul acolo e și ne zâmbește așa de după cortina aceea ca să 
mascheze urâțenia, hidoșenia clădirilor acelea. Și ultimul punct la care recurg în numele tuturor 
celor patru consilieri, deci acolo problema este legată de ziua de 1 Decembrie. Nu comentăm 
sentimentele dumneavoastră vizavi de această zi, le cunoaștem, prezența dumneavoastră de 
fiecare dată ne-a confirmat ce ne-a confirmat, dar anul acesta Consiliul Local n-a avut nici 
măcar bunul simț să facă o coroană. Vă înțeleg, că nu vrei să participi, nu vrei, asta este, 
respectăm sentimentele fiecăruia, dar ca să nu se depună din partea Consiliului Local o 
coroană, mi s-a părut așa puțin ciudat. Cu atât mai mult, încât Consiliul Județean a depus 
coroana și atunci nu poți... Știu că mergeți mână în mână cu dl. Tamás de la județ, și atunci mă 
gândeam, că nu cred că dumneavoastră ați spus ”Nu” și domnul Tamás a spus ”Da”. Chiar nu 
cred. Dar dacă puteți să ne explicați și nouă ce s-a întâmplat sau ați vrut să marcați în felul 
acesta ceva, nu știu, e, e… De acum faptul este consumat, dar este o curiozitate, la care am dori 
toți patru să ne răspundeți, cu atât mai mult, cu cât am fost întrebați de către cetățenii orașului 
și mare lucru n-am putut să spunem la moment. Dar ne-am lovit de faptul că noi mergem cu 
mâna goală… Ne-am gândit cum să rezolvăm situația, să mergem cu mâna goală acolo și să ne 
întoarcem, dar am renunțat la idei, pentru că era o zi prea mare, ca să o înnegrim. Vă 
mulțumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da. Deci în ceea ce privește 
hotelul ”Bodoc”, vă pot spune că sunt persoane interesate, chiar au fost mai multe întâlniri în 
această direcție, însă oficial încă nu a depus nimeni o solicitare și până nu se depune în mod 
oficial o solicitare, nu putem demara proceduri. Eu am speranța, că acest lucru se va întâmpla 
în curând, au fost mai multe persoane care au vizitat hotelul, au solicitat să permitem accesul în 
clădire, ca să poată să facă anumite calcule. În momentul în care vom avea vreo solicitare 
scrisă în mod oficial, evident în Consiliul Local vom demara procedurile necesare. În ceea ce 
privește coroana de 1 Decembrie, în primul rând nu a existat nicio intenție de a nu avea 
Consiliul Local coroană, în anii precedenți șefa mea de cabinet, doamna Simon Ildikó s-a 
ocupat și de fiecare dată, de multe ori chiar dumneavoastră ați fost cea, care a preluat această 
coroană. Șefa mea de cabinet este în concediu maternal și probabil nu a preluat această sarcină 
altcineva de la dânsa, dacă v-ați fi interesat de unde ar trebui să preluați coroana, cu siguranșă 
s-ar fi rezolvat problema, dar atunci haideți să recunoașteți, că și dumneavoastră ați omis acest 
lucru și noi am omis, nu ne-am ocupat de această chestiune și îmi pare rău, dar și 
dumneavoastră dacă v-ați fi interesat de unde puteți să preluați coroana, așa cum ați procedat în 
anii precedenți, cu siguranță se rezolva această problemă. Însă consider, dacă tot discutăm 
despre ziua de 1 Decembrie, că ar trebui să avem un punct de vedere față de ce s-a întâmplat la 
Teatrul ”Andrei Mureșanu” și cred, că ar fi cazul, să spunem din nou un ”NU” foarte mare și 



 

 

răspicat celor, care cred, că trebuie să vină din alte județe și să ne explice nouă, cum trebuie să 
trăim. Acum au încercat să explice românilor din Covasna, cum trebuie să trăiască și cum 
trebuie să se comporte de 1 Decembrie. În anii precedenți au venit și ne-au explicat 
maghiarilor, unde ne este locul. Eu cred, că este de datoria noastră, cu cât mai mult cu cât este 
o instituție al Consiliului Local Teatrul ”Andrei Mureșanu”, să spunem foarte clar, că nu se 
poate așa ceva, să vină cu autobuze din Brașov și să facă scandal la nici un teatru. Nici la 
Teatrul ”Tamási Áron”, nici la Teatrul ”Andrei Mureșanu” și probabil nici la alte teatre, 
indiferent de limba, care se utilizează în aceste teatre din țară. Deci eu cred, că a fost un gest cu 
totul și cu totul neacceptat și cred, că ar trebui să spunem foarte clar, că nu acceptăm să vină 
alții din alte județe să ne spună nouă, cum să trăim, nici pentru români, nici pentru maghiari. 
Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.r.): „Poftiți!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Stimate domnule primar, cu piesa 
aceea de teatru a fost sau e o poveste mai lungă. Eu am făcut parte din comitetul acela de 
organizare a Zilelor de 1 Decembrie și știu foarte bine, că la ultima întâlnire cel puțin s-a 
convenit să fie scoasă din programul Prefecturii. Deci de atunci deja s-au ridicat niște semne de 
întrebare pentru că era un lucru dubios. Autorul piesei era același, care la Târgu Mureș a făcut 
afișul acela cu conturul României sub formă de fleică, acum întreb eu, că dacă un autor român 
ar fi compus o piesă și ar fi pus harta Ungariei sub forma unei fleici, cum v-ați fi simțit 
dumneavoastră, că noi chiar nu ne-am simțit deloc bine. Sigur, că onorata conducere a 
Teatrului ”Andrei Mureșanu”pe care dumneavoastră o agreați, pentru că aveți motive s-o 
agreați, a motivat, că preiau partea grafică, nu autorul, dar la mine acasă tot eu hotărăsc, cum 
arată ușa, mă reprezintă poarta, mă reprezintă, deci asta era așa un argument de grădiniță, deci 
așa ceva nu putea... și atunci, pentru că era același autor, a fost o oarecare reținere. Eu personal 
am pus și pe Facebook. Aveam reținere și vizavi de noțiunea de ”comedie”. De ziua națională 
nu se joacă comedii, nu știu cum, nu, nu jucăm comedii de ziua națională, comedie jucăm în 
fiecare zi, nu știu, cum să vă explic… Deja suntem sătui de comedie. Pe urmă, afișul acela, 
care a pus punctul pe i cu tricolorul Ungariei, iarăși era un lucru, care... n-am afișul la mine că 
nu m-am gândit ca să-l aduc, deși aveam pliantul acela. Noi nu suntem idioți, chiar dacă 
probabli unii cred, că suntem. Deci sesizăm niște lucruri, pentru că viața e compusă din lucruri 
mărunte. Deci vedeți dumneavoastră toate acestea acumulate au determinat ca la ultima 
discuție, sigur că da, să fie extrasă din programul culturii, deci această piesă n-a fost în 
program. Eu am vrut să mă duc, să văd piesa. Și acolo mi s-a spus, că nu mai sunt bilete, că 
doamna director le repartizează. Demnitatea nu m-a lăsat să mă duc eu la doamna director și să 
mă milogesc pentru un bilet, dacă mi s-a spus că nu mai sunt bilete, că doamna le-a repartizat. 
Aveam motivele mele, pentru care realmente am refuzat să mă duc, să solicit un bilet, poate că 
dacă mă duceam și spuneam că în calitate de consilier local solicit un bilet, poate că ar fi… 
Așa că eu am fost la Teatrul ”Andrei Mureșanu” sâmbătă, la o lansare de carte, a fost un succes 
acolo, chiar o reușită și expoziția aceia fotografică, am tratat conducerea teatrului așa cum 
merită și m-am dus acasă. Ca pe urmă să aflu că s-a întâmplat, ceea ce s-a întâmplat. Iar 
duminică nu mai aveam plăcerea, să mă duc să văd piesa, chiar dacă s-au oferit să-mi dea 
biletele de la intrare, am spus, nu pot, pentru că nu… nu mai, după ceea ce s-a întâmplat, chiar 
nu mi-a fost nicio plăcere să mă duc, să văd piesa. Vom merge seara aceasta, probabil că nu se 
va întâmpla nimic deosebit, și dacă se va întâmpla, ne asumăm, va fi teatrul de la București cu 
ceva piesă, la ora 19. Deci în spatele acestei acțiuni, acestei întâmplări stă ceva și atunci 
dumneavoastră spuneți, să nu vină nimeni să ne facă ordine, păi dacă noi nu suntem în stare să 
ne facem ordine, atunci vine altcineva, dânșii ne fac ordine, pentru că erau niște întrebări, 
care…N-am văzut piesa, vă spun, dar au fost voci, din aceste docile, pentru că sunt și printre 
noi ”Yes Men” cât doriți. Mi-a povestit cineva cât a fost de nemaipomenit, o plasează pe 
Facebook, eu nu prea cred că a fost atât de nemaipomenit, dar nici nu am discutat cu cineva, să 



 

 

spună dacă a fost altfel. Și această incursiune a celor care au venit în holul teatrului și nu au 
omorât pe nimeni, ci e democrație până la urmă. E o latură a democrației, pe care ne-am dorit 
așa de mult, nu? Noi am vrut democrație, dacă vrem democrație, ne asumăm democrația cu 
bunele și relele sale. În orice caz mie mi se pare în continuare fără să fi văzut piesa, fac parte 
dintre acei nepregătiți, între gilimele, de rigoare, care au citit în titlul și s-au luat după titlu. Și 
eu m-am luat după titlu și după afiș, dar m-am luat și după autorul, care nu poate să aibă două 
fețe, odată să ne reprezinte țara sub forma unei fleici, după aceea să scrie o piesă 
nemaipomenită despre țară. Deci a fost o vârstă și o experiență, care spune, că ceva intenție 
mai puțin onorabil a fost acolo. Dar sigur, cu concursul conducerii teatrului, pe care încă odată 
spun, le-ați agreat, s-a putut realiza și acest lucru. Vă mulțumesc.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.r.): „Da, deci se pare, că noi agreem 
conducerea teatrului, dumneavoastră agreați ceea ce s-a întâmplat acolo, fiecare cu ceea ce 
agreează. Am înțeles și am reținut, că dumneavoastră agreați faptul, ca să se organizeze o 
manifestare neautorizată, pentru că dacă vorbim de democrație și de lege, totuși să subliniem 
faptul, că a fost o manifestare neautorizată a celor din Brașov. Și mie mi-a adus aminte și chiar 
am căutat acum pe Google, a fost un caz în urmă cu câțiva ani la Iași. Și când tot așa, niște 
actori pe stradă au fost amendați de jandarmi, pentru că unul dintre actori era îmbrăcat 
jandarm, pentru că despre asta era vorba în piesă. Și chiar am căutat acum și cam asta a apărut 
în presă la vremea respectivă: ”Culmea stupizeniei la Iași. Jandarmii au amendat actorii dintr-o 
piesă de teatru, pentru că au adus jignire în general.” Deci cam asta este situația la noi, că 
jandarmii amendează actori, până la urmă, arta e artă, eu cred, că ar fi trebuit să fiți supărat, 
dacă se punea o piesă cu o dramă pe 1 Decembrie și nu o comedie, adică nu știu, de ce vă 
deranjează veselia de 1 Decembrie, că dacă era dramă, atunci da, într-adevăr ați putea spune, 
că nu este dramă pentru români 1 Decembrie și de ce se pune o dramă o piesă pe rol. Deci eu 
cred, că arta este artă, nu cred, că noi trebuie să comentăm, cum arată un afiș sau …ș.a.m.d., eu 
înțeleg și îmi pare foarte rău, îmi pare foarte rău, că acele persoane, care au trăit în cenzură sau 
chiar s-au ocupat de cenzură în perioada de dinainte de 1989 și acele persoane, care au fost 
socializate de acele persoane, care au trăit în cenzură sau au efectuat cenzura de dinainte de 
1989, pentru cei, care cultura înseamnă doar cenaclul, flacăra și Cântarea României, pentru 
acele persoane, ceea ce înseamnă astăzi teatrul și arta nu reprezintă nimic de acceptat. Eu totuși 
cred, că nu este în regulă să vină cineva din Brașov. Dacă veneau românii din Sfântul 
Gheorghe și spuneau, că nu e în regulă, se putea interpreta într-un fel, dar chestia asta să vină 
din alte județe, să ne spună nouă, ce să fie la teatru, ce ar fi, dacă am merge și noi în Brașov și 
am spune, ce piese să se joace în teatrele din Brașov? Nu cred, că este o abordare corectă. 
Evident, că e democrație, dar nu au venit la primărie, să solicite avizarea unei manifestații. 
Dacă solicitau, poate mergeam și noi acolo, erau și jandarmii, care îi protejau, ș.a.m.d.. Așa 
totuși putem vorbi de democrație, dar a fost o manifestare neautorizată.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Doamna 
Sztakics Éva-Judit dorește să-și ia cuvântul tot în legătură cu acest punct” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.r.): „Doamnă consilier, eu am fost 
și am vizionat acea piesă de teatru, da, piesa se va mai juca și pe 13 decembrie, deci o să aveți 
ocazia să o vizionați. Piesa a fost scrisă de același Székely Csaba, care a scris de exemplu și 
”Orb de mină”, pe care am văzut-o împreună. Și dumneavoastră și eu eram la același spectacol, 
”Orb de mină”, dacă vă amintiți. Da? Deci nu ne putem nega, că am mai văzut piese de teatru 
scrise de Székely Csaba în interpretarea Teatrului ”Andrei Mureșanu”. Dumneavoastră vă 
legați de afișul care a purtat pe o mică parte steagul maghiar după cum ar veni, dar afișul avea 
un fundal tricolor, tricolorul românesc în care era mititel și drapelul maghiar sau simbolul 
maghiar, care arată, că o mică parte din Transilvania, mijlocul țării, trăim aici și suntem aici, 
deci asta simboliza afișul, era un mare tricolor românesc. Și asta nu ați observat, numai acea 
părticică. Eu consider, că trebuie cercetat acel protest neautorizat, că dacă ar fi venit de pe 



 

 

cealaltă parte, cu siguranță deja Poliția și Jandarmeria ar cerceta cine protestau în mod 
neautorizat. Deci eu o să cer cercetarea protestului neautorizat totuși într-un loc public.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.r.): „Doamna 
Pârvan!” 
 Doamna consilier PÂRVAN RODICA (lb.r.): „Doar un singur cuvânt și după asta nu 
mai zic nimic, când cereți cercetarea, vă rog să cereți și cercetarea acelei organizații, care nu 
are nici un fel de autorizare, care a organizat pe 18 noiembrie, pe stil vechi de 1 Decembrie 
manifestarea din parc! Vă mulțumesc! Da? Nu manifestarea în sine, ci organizatorul este un 
ONG, care…da, da, da, da, da, deci mulțumim. Din nou cercetăm unilateral. Da.” 
 Domnul președinte de ședință KELEMEN SZILÁRD-PÉTER (lb.m.): „Mulțumim 
frumos. Prin aceasta ședința se încheie, la revedere!” 
 
 
 Prezentul Proces-verbal s-a încheiat într-un singur exemplar, care se păstrează la 
dosarul ședinței, în arhiva Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna şi a fost 
adoptat în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 28 decembrie 2018. 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                             SECRETAR 
        Kelemen Szilárd-Péter           Kulcsár Tünde 
 
 
 


