
ROMĂNIA
JUDETUL  COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL  ORAS COVASNA
C O V A S N A

P R O C E S - V E R B A L  n r. 5/2013 

Incheiat astazi  28 martie 2013 orele 14, 00 cu ocazia SEDINTEI 
„ORDINARE”  a Consiliului local oras Covasna.

Sunt prezenti 16  consilieri,
  
Lipseşte:  domnul consilier Somodi  

Participă  la  şedinţă  ,  domnul  Primar  ,  doamna  Secretar  , 
funcţionarii  publici  care  au  întocmit  rapoartele  de  specialitate  , 
reprezentanţii  presei , Hirmondó şi Háromszék  şi translatorul oficial d-l 
Turoczi  Arpad.

Proiectele  de  hotărâre  şi  expunerile  de  motive  sunt 
traduse în limba maghiară, conform prevederilor legale ; de 
asemenea şi dispoziţia de convocare a Consiliului în şedinţă.

Conform regulamentului este propus ca preşedinte de şedinţă  d-l 
consilier Gyerő  József .  

Se supune la vot.
Se votează în unanimitate de voturi – 16  voturi pentru
Se adoptă :

     HOTĂRÂREA NR.18 /2013 
privind  desemnarea preşedintelui de şedinţă

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 28 
februarie 2013

 Se votează în unanimitate  -  16  voturi pentru
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Consilierii  au  fost  convocati  in  şedinţa  ORDINARĂ  prin 
Dispozitia  primarului  nr.  100/ 2013      care  a  fost  adusă la  cunostinta 
locuitorilor prin afisare la sediul propriu şi pe site-ul primăriei.

Domnul  Presedinte  de  şedinta  prezintă  ORDINEA DE  ZI  a 
sedinţei aşa cum a fost propusă prin Dispoziţia Primarului nr. 100/2013, 
după cum urmează : 

          1 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea 
declanşării procedurii de contractare a unui credit bancar intern în 
valoare  de  3.300.000  ron  şi  a  unei  linii  de  credit  în  valoare  de 
4.000.000  ron  pentru  investiţia  “Reabilitarea  Infrastructurii  în 
Staţiunea Balneoclimaterică Covasna”

2.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea  unui 
schimb de teren şi a dreptului de servitute pentru imobilul retrocedat 
d-nei Orha Livia Illa.

3. Informarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân.
                     

4.   Informare  privind  sumele  încasate  din  taxa  de 
staţiune, începând cu anul 2009, modul de cheltuire pe obiective – 
propuneri pentru 2013 – 2015, conform HCL 145/2009.

5. Raportul primarului privind starea economică, socială 
şi de mediu a oraşului Covasna, în anul 2012.

6.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  desemnarea 
reprezentantului  Consiliului  local  în  consiliul  de  administraţie  al 
Liceului teoretic “Korosi Csoma Sandor”

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului legal al oraşului în ADETCOV

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea 
reprezentantului oraşului în Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltarea 
Turismului

         9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 5/2011 
privind  organizarea  Poliţiei  locale;  modificarea  componenţei 
Comisiei locale de ordine publică la nivelul oraşului Covasna.
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10.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea 
contractului de mandat  ce se  va încheia cu membrii  consiliului  de 
administraţie al S.C. Gos – Trans – Com S.R.L.

  
11.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  aprobarea 

participării oraşului la licitaţia organizată pentru vânzarea Cabanei 
Mişcău – proprietatea RNP - Romsilva

12. Informare privind organizarea păşunatului pe anul 
2013 

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării  de 
zilieri şi în anul 2013.

14. Diverse. 

Se supune la vot   ordine de zi.
      Se votează în unanimitate 16  voturi pentru   -  Ordinea de zi .
 

Se trece la discutarea  punctului 1. din ordinea de zi: 
1 Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea declanşării procedurii 
de contractare a unui credit bancar intern în valoare de 3.300.000 
ron  şi  a  unei  linii  de  credit  în  valoare  de  4.000.000  ron  pentru 
investiţia  “Reabilitarea  Infrastructurii  în  Staţiunea 
Balneoclimaterică Covasna”

 Prezintă d-l Primar Thiesz János
Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:

        

Comisia de buget                                           - Aviz      favorabil , 
Comisia de urbanism                                      - Aviz      favorabil
Comisia pentru turism                                    - Aviz      favorabil
Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil ,   
Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Domnul Gyero -  d-na Secretar ne-a atras atenţia asupra unei 
consecinţe ale încheierii acestor contracte 

Doamna Secretar  - încă în şedinţa din ianuarie 2013 v-am 
prezentat o adresă venită de la Gospodăria Comunală S.A. , unde se arăta 
că sunt 6 străzi , care se suprapun la cele două proiecte . POS – MEDIU , 
realizat de AQUACOV şi POR .5.2 – Turism .pe care îl realizăm noi. 
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Ştim  cu toţii care ar fi riscurile  acestui contract , şi de aceea vreau să 
găsim înţelegerea necesară şi să ne interesăm înainte de a începe să 
efectuăm plăţi , să nu cumva să riscăm să se piardă acest proiect – eu v-
am scos din secţiunea 4. din ghidul solicitantului ,şi v-am pus în mape  - 
acele porţiuni de lucrări  din străzile care se suprapun trebuie văzut cum 
scădem valoarea  lor , să nu ajungem la dublă finanţare , şi  trebuie văzut 
să nu fim expuşi unei risc , să nu încălcăm vreo condiţie de eligibilitate , 
astfel încât să pierdem întreg proiectul !

Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – să avem grijă să nu să se suprapune proiectul 
,  dacă  suntem  atenţi  nu  se  întâmplă  acest  lucru  ,  ştim  că  şi 
AQUACOV are  proiect  ,  cred că  d-l  Şerban e  în  măsură  să  ne 
explice pe scurt - 
Domnul Şerban  - noi pe linie ISPA vor intra în lucru  din totalul 

de 107 străzi 53 de străzi , dintre care din păcate 6 străzi , unele obiective 
se suprapun , cum ar fi str. Cuza Vodă , parţial canalizarea , nu avem 
momentan în toată strada , acolo unde avem , reabilităm ,dar  în măsura 
5.2 intră toată strada , şi mai e conducta de apă , aceaşi lucru , str. 1 
Decembrie spre gară , Butykak , Ady Endre , Fratiei , şi mai sunt câteva. 
Proiectul nostru se rezumă la reabilitări şi extinderi de reţele , fără a 
moderniza şi infrastructura şi partea de carosabil. În măsura 5.2 intră apă , 
canal, pluvial, şosea , trotuare . Zic eu , că , conducerea noastră împreună 
cu compartimentul urbanism au găsit o soluţie de compromis , ca să 
meargă ambele mai departe.Este un risc , noi încercăm să facem primii , 
luna viitoare pe 10 începem cu str, Cuza Vodă !

Doamna Secretar – de aceea am spus , că există posibilitatea 
încheierii unui amendament la contractele de finanţare , să evităm acest 
risc.

Domnul Domahazi – eu nici nu concep asemenea riscuri , aici nu 
mai sunt indulgenţe , ştiţi cu ce ne jucăm – vă rog să fiţi atenţi , să nu 
spună oamenii mai târziu că nu am fost atenţi – eu mă mir de 
compromisul încheiat între conducere şi compartimentul urbanism , să 
fim atenţi !!!!!

Domnul Rakosi – fără risc , nu există câştig , şi la str. Şcolii am 
riscat o porţiune , am făcut pentru oraş , nici eu nu sunt de acord ca să fie 
finanţat din două locuri , că asta înseamnă dublă finanţare , şi pentru asta 
ne închide – cele două proiecte au fost pregătite paralel , proiectul 5.2  s-a 
început din 2004 şi a fost depus pentru finanţare în cadrul programului de 
infrastuctură  mare , program pe care nu l-am câştigat noi  , şi ca ulterior 
aşa l-am pregătit pentru POR 5.2 , şi în ianuarie sau decembrie a fost 
semnat  contractul de finanţare .În momentul de faţă , când am vorbit de 
proiectul de extindere şi reabilitare şi finanţare de conducte de apă şi 
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canalizare , proiect care se derulează prin Operatorul regional , noi am 
discutat din punct de vedere logic să facem ceea ce facem. Contractul de 
finanţare a fost semnat în martie 2011 , deci mult mai înainte de asta – am 
discutat că nu e sigur proiectul 5.2 – şi din aceste considerente noi am 
încercat să cuprindem de ex. str. Cuza Vodă şi celelalte străzi , care 
porţiuni se suprapun .Nu poţi să laşi o porţiune de drum la conducta de 
apă afară , pentru că urmează proiectul pe care nu e sigur că va fi semnat , 
şi din acest punct de vedere am considerat să cuprindem acele străzi , care 
de fapt fac legătura , şi o să alimenteze cu apă str. Podului . Asta 
înseamnă că trebuie să înţelegeţi  ! Nu a fost o greşeală , noi ştiam că o să 
fie suprapuneri dacă câştigăm proiectul  5.2 .  În faza aceea de clarificări 
n-am avut posibilitatea să reparăm , pentru că atunci cădea proiectul.  
Ceea ce am discutat cu reprezentanţii Operatorului regional  , ei susţin că 
proiectul lor nu poate fi modificat , dar la noi se poate face o renunţare la 
anumite lucrări.  Din aceste considerente am stabilit noi , să facă ei 
înainte lucrarea , atunci când predăm noi amplasamentul , deja  ceea ce au 
ei de făcut , - urmând ca noi să constatăm că aceste lucrări sunt făcute 
deja , noi renunţăm – bine înţeles  că banii se pierd , nu avem ce face ! – 
dar alte riscuri eu nu văd , până nu se întâmplă o dublă finanţare la 
aceeaşi lucrare.

Domnul Csikos – am intrat prea mult în amănunte , este vorba de 
o aprobare a declanşării  procedurii  de contarctare a unui credit  bancar – 
la această o să mai fie câteva hotărâri de consiliu – şi dacă cade proiectul 
acesta înseamnă că banii nu trebuie ridicaţi de la bancă – aşa consider eu ! 
Vă rog să ne referim direct la temă .

Domnul Enea – eu nu spun , împrumutul trebuie luat ,  ştim că dl. 
Primar  a trimis  cerere la Bucureşti pentru valoarea de 72 miliarede de lei 
vechi , cofinanţarea noastră – în sensul acesta eu am vorbit cu dl.deputat 
de Covasna – Horia Grama – i-am dat şi lui un exemplar – a spus că face 
tot posibilul să ne ajute , şi este foarte probabil să primim şi de la fondul 
de rezervă a guvernului măcar jumătate din această sumă .  

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 2
(două ) articole , aşa cum a fost iniţiat 

Art.1  16 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  16 voturi – pentru – unanimitate
        
În ansambul : 16 voturi – pentru – unanimitate

  
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA  NR. 19/2013
cu privire la aprobarea declanşării procedurii de 

contractare a unui credit bancar intern în valoare de 3.300.000 ron şi 
a unei linii de credit în valoare de 4.000.000 ron pentru investiţia 

“Reabilitarea Infrastructurii în Staţiunea Balneoclimaterică 
Covasna”

Se  trece  la  discutarea   punctului  2.  din  ordinea  de  zi  : 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui schimb de teren şi a 
dreptului de servitute pentru imobilul  retrocedat d-nei Orha Livia 
Illa.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Rakosi  prezintă raportul de  specialitate

Comisia de amenajarea terenului                   - Aviz      favorabil , 
Comisia de urbanism                                      - Aviz      favorabil
Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil ,   
Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Doamna Secretar – suntem în prezenţa unei sentinţe judecătoreşti 
detă de Judecătoria Tg. Secuiesc , prin care s-a acordat drept de servitute 
d-nei Orha , printre cele două clădiri ale primăriei , lucru cu care nu am 
putut fi de acord , şi s-a angajat un avocat care ne reprezintă la Tribunalul 
covasna , pentru a încerca să îndrepte dispozitivul sentinţei Judecătoriei 
Tg. Secuiesc. Dacă dl. avocat al nostru  nu ne-ar fi solicitat să fim de 
acord cu propunerea de tranzacţie formulată de d-na Orha , personal poate 
, şi nici dl. primar nici nu am fi fost de acord , şi nici nu ridicam această 
problemă în faţa dvs. – eu am reformulat nu am putut să fac un proiect de 
hotărâre pe schimb de teren , întru - cât terenul este în domeniul public al 
oraşului şi nu poate fi înstrăinat , ar fi trebuit să facem dezmembrare , să 
scoatem din domeniul public , să introducem o parte în domeniul privat al 
oraşului , apoi să procedăm la schimbul de teren. Ca să respect cât de cât 
şi termenii propuşi în tranzacţie , mai ales că sentinţa  pronunţată nu ne 
este opozabilă , întrucât nu am fost citaţi şi oraşul Covasna prin Consiliul 
Local , aşa cum stabilesc prevederile Legii 213/1998 , - am redactat un 
proiect de hotărâre care să îndrepte condiţiile de oportunitate , pe care 
dvs. le veţi analiza , dar şi pe cele de legalitate. Am formulat articolele în 
felul următor:

 Art. 1-  Se constată că sentinţa civilă 1068/14.11.2012 pronunţată 
de către Judecătoria Târgu Secuiesc în dosarul 797/322/2011 în judecarea 
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cauzei civile privind pe reclamanta Orha Livia – Illa nu este opozabilă 
oraşului Covasna, prin Consiliul local al oraşului Covasna, autoritate care 
administrează  domeniul  public  al  oraşului  şi  care  reprezintă  oraşul  în 
litigiile privind dreptul de administrare.

Art. 2 -  În ipoteza în care instanţa de recurs admite excepţia lipsei 
calităţii procesuale de fond pasive a oraşului, prin primar, excepţie care 
poate fi invocată în orice fază a procesului civil şi în condiţiile casării cu 
trimitere,  oraşul  Covasna,  prin  Consiliul  local,  aprobă  solicitarea 
dreptului de servitute al d-nei Orha Livia – Illa solicitare înregistrată sub 
nr. 1206/20.03.2013, în sensul că aceasta să se constituie pe parcela cu nr. 
top 151/2/1 – înscris în CF 7586 Covasna,  din strada Piliske nr. 1, pe 
limita sudică a parcelei, spre parcela cu nr. top 151/2/2, ambele parcele 
fiind în proprietate publică a oraşului.

Art. 3. – Se acceptă modificarea configuraţiei terenului restituit cu 
nr. top iniţial 152, propus ca fiind 152/3, conform propunerii de tranzacţie 
nr. 1304/26.03.2013 depusă de d-na Orha Livia – Illa şi întocmită de PFA 
Popa Radu, în condiţiile în care nu este afectată proprietatea publică a 
oraşului.

Art. 4. – Se constată că dispozitivul instanţei de fond cu privire la 
evidenţierea într-un CF nou înfiinţat a suprafeţei de 229 mp, cu nr. top 
153/3  şi  rectificarea  acestei  suprafeţe  la  cea  reală  de 680 mp nu este 
realizabil  întrucât  nr.  top  153  aparţine  proprietăţii  publice  a  oraşului, 
conform poz. 100 şi 101 din inventarul domeniului public al oraşului.

Art.  5.  –  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  va  ocupa 
primarul oraşului 

Se trece la discuţii :
Domnul Domahazi – respect proprietatea retrocedată , marele 

păcat este că nu am putut să cumpărăm . Personal îmi pare rău , nu ştiu 
cum nu s-a reuşit . Noi iar ne judecăm , iar pierdem ......  Îmi place 
atmosfera , e linistită azi !

Domnul Gyero – nu este vorba de pierdere sau câştig , este vorba 
doar de servitute de trecere – acum cazul este în recurs , lucrurile sunt 
complicate ,  întrebarea este dacă putem acorda servitute pe domeniul 
public al oraşului. Vrem să soluţionăm acest caz , sau lăsăm legea să 
decidă ?   

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu cele 5
(cinci   ) articole:
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Art.1  15 voturi – pentru – 1 abţinere – dl. Domahazi
       Art.2  15 voturi – pentru – 1 abţinere – dl. Domahazi
          Art.3  15 voturi – pentru – 1 abţinere – dl. Domahazi
          Art.4  15 voturi – pentru – 1 abţinere – dl. Domahazi
          Art.5  15 voturi – pentru – 1 abţinere – dl. Domahazi
          
În ansambul :   15 voturi – pentru – 1 abţinere – dl. Domahazi

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 20/2013
Cu privire la aprobarea solicitării 1206/20.03.2012 pentru acordarea 

dreptului de servitute d-nei Orha Livia Illa

Se  trece  la  discutarea   punctului  3.  din  ordinea  de  zi  : 
Informarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

Prezintă dl. Primar

Se trece la discuţii
Domnul Primar -  este cea mai scurtă informare  , îmi e şi puţin 

ruşine , - vedeţi că este semnată de dl. Reti ,  dr. Reszegh , el între timp 
a plecat din ţară , noi avem o altă hotărâre , am dat la o altă  firmă . La 
crematoriu nu am dus nici un câine , toţi au fost donaţi la stâni  pentru 
pază . Am fost verificaţi , au fost verificate şi registrele , ne-au găsit 
nişte nereguli , ne-a suspendat un timp , am reverificat problemele 
împreună cu noul dr. veterinar + omul care se ocupă cu adăpostul  - 
acum e pus la punct 

Domnul Kopacz – şi în cusrul zilei de azi , am fost sesizat că în 
jurul farmaciei Vipera sunt câini fără stăpân , fac mizerie la tomberoane 
, dar în plus e problema şi mai mare fiindcă acolo este şi grupa O , copii 
pleacă la prânz singuri acasă , le e frică şi e şi periculos!

Domnul Primar – am spus că activitatea noastră a fost 
suspendată , acum suntem în faza de reautorizare , cum primim 
demarăm  acţiunea !

Se  trece  la  discutarea   punctului  4.  din  ordinea  de  zi  : 
Informare privind sumele încasate din taxa de staţiune, începând cu 

8



anul 2009, modul de cheltuire pe obiective – propuneri pentru 2013 – 
2015, conform HCL 145/2009.

Prezintă dl.Primar

Se trece la discuţii :
Domnul Primar – suma estimată pentru acest an este în jur de 

550.000 lei –  şi aici la fel cum a depus şi USL şi noi avem propuneri  pe 
data de 5 aprilie   când prezentăm bugetul o să discutăm , să vedem unde 
punem şi cât , în plus şi noi venim cu câteva idei , la centrul turistic 
cotizaţia , fanfară , diferenţa de acoperire cheltuieli ricşă şi trenuleţul de 
agrement , în jur de 150.000 lei , zilele oraşului cu 30.000 lei , Nedeea  
Mocănească cu 9000 lei  , dar dacă mai e nevoie se poate suplimenta , 
întreţinerea Valea Zânelor şi Arpad , cosit , amenajare zone picnic , 
intabulare – 150.000 – 200.000 lei , întreţinere şi amenajare spaţii verzi în 
oraş , 150.000 – 200.000 lei , refacere trotuare în faţa Spitalului de 
Cardiologie până la Camping , mai ales că ne-am gândit să desfiinţăm 
campingul ilegal , să meargă în curtea SCT – ului , unde este amenajat , 
există apă , electricitate tot , ca să redăm locul pentru picnic , - 
indicatoare turistice 15.000 lei : autorizare , omologare pârtie de schii 
25.000 lei : dacă trebuie să mutăm expoziţia în aer liber din spatele 
hotelului UGSR , am făcut adresă către Cardiologie , încă nu am primit 
răspuns , dacă trebuie să mutăm acele lucrări de artă cel mai bun loc este 
curtea spitalului. Cam asta ar fi şi ce mai propun şi colegii , punem la un 
loc şi vedem. Şi bine înţeles mai sunt neprevăzute , dar tot cu hotărâre de 
consiliu  .

Domnul Domahazi – în prima fază , pe care şi ataşezi lângă 
procesul verbal , am făcut , am remarcat priorităţile , având în vedere că 
fac parte din comisia de turism  , intenţionez să fac un proiect de hotărâre 
pentru şedinţa din luna aprilie , bineînţeles vizat şi de comisie 

Domnul Enea – în legătură cu cheltuielile care s-au făcut , eu ştiu 
că la  zilele oraşului şi Nedeea mocănescă  sunt proiectele culturale + 
finanţarea proprie , care există în totdeauna . Eu niciodată n-am ştiut că 
din taxa de şedere s-au  dat bani  , că efectiv nu ştiu , de exp. , la Nedeea 
mocăneascăs-au dat 9000 lei – pentru ce ?

Domnul Primar – Ceea ce am spus , asta nu s-a observat în anii 
precedenţi , dar era pus acolo , la locul respectiv

Domnul Enea – în bugetul local aprobat apar sumele respective ?
Domnul Primar – da !
Domnul Enea – n-am ştiut efectiv , - pe viitor trebuie să ne 

gândim cum cheltuim banii aceştia , pentru că de exemplu şi acele benere 
publicitare cu ocazia aniversării a 60 ani al oraşului Covasna  , suma de 
19.000 lei mii se pare foarte mare , atunci când au stat acolo 2 – 3  luni , 
pe urmă s-au dat jos şi se pun pe foc , pentru că nu mai sunt folosibile ! 
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Totdeauna banii trebuie cheltuiţi în aşa fel , ca măcar 5 – 10  ani să te 
foloseşti de ele. Pentru indicatoare , alei , amenajări , locuri de picnic . 
Deci trebuie să fim foarte atenţi , şi să mergem pe lucruri concrete ! 
Repararea , întreţinerea de ape minerale , fântâni arteziene , 52.000 lei . 
Cum s-au  întreţinut aceste izvoare minerale ? Ce s-a făcut la ele ? 

Domnul Primar – cum sunt treptele , s-au dezlipit pietrele , s-a 
reparat , s-a refăcut şi troaca 

Domnul Enea – în Valea Zânelor nu avem nici un izvor de apă 
minerală , care de exemplu a fost reabilitat , în oraş de , fântână arteziană 
este , eu zic că suma de 52.000 este foarte mare , mie mi se pare , fără să 
fiu acuzat  , că se şifonează  nişte bani , şi sumele sunt umflate !

Domnul Primar – foişoarele n-au fost trecute acolo , dar tot acolo 
intră , şi ele costă destul de mult 

Domnul Şerban – o simplă observaţie : - la lista de contribuabili , 
mie mi se pare foarte subţire . Avem o groază de pensiuni în oraş , şi văd 
că doar 2 – 3  sunt trecute că , contribuie cu taxa specială , - trebuie 
monitorizate mai bine , - culmea – în oraş vedem benere cu Casa Neagu , 
dar aici nu văd că apare !

Domnul Gyero – sunt alte pensiuni care nu apar aici , şi ar trebui 
monitorizate mai bine 

Domnul Bocan – nu vreau să mă leg de cheltuieli , dar pe viitor 
dacă ne uităm mai bine , la intreţinere şi curăţenie e suma cea mai mare , 
să nu mai zicen taxă de turism , să numim taxă de curăţenie ! – Deci , 
trebuie diminuată cât mai mult şi făcută mai palpabilă care se vede , şi 
rămâne , inclusiv activităţi !

Domnul Deaconu – azi din partea Spitalului Cardiologic , Hotelul 
Bradul şi Hotelul Clermont am făcut un calcul , că am primit lista , 40% 
din bani vin de la aceste unităţi , am înaintat propuneri , care cred că 
unele sunt bine venite şi ajută localitatea – mai am o remarcă – 246 lei e 
cea mai mică sumă dla Casa din Parc , chiar aşa ? , să fim serioşi !

Domnul Neagovici – e posibil , sunt  246 zile hoteliere
Domnul Enea – aici nu văd Hotel Turist , tot anul a fost plin , nu a 

predat nici un ban
Domnul Gyero – această activitate s-a rezumat deci  cu verificare 

şi control la compartimentul de turism, comercial din cadrul primăriei , s-
a făcut nu s-a făcut , dar într – adevăr sunt unităţi care trebuie să cotizeze 
şi care potrivit evidenţelor pot fi controlate

Doamna Secretar – aş avea grijă la lucrările de curăţenie pentru că 
nu intră în obiectivul de hotărâre din anul 2009 , deci avem în bugetul 
local sume pentru curăţenie , putem modifica contractul cu S.C. GOS-
TRANS-COM S.R.L., putem face sector de curăţenie în Voineşti , şi pe 
străzile din Voineşti , dar să faci curăţenie din taxa de şedere , nu văd 
potrivit , nu este legal ! – nu este conform hotărârii noastre de consilu – 
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iar foc de artificii se făcea şi înainte de a se adopta  această hotărâre , deci 
poate că ar trebui să fim mai atenţi cu modul de cheltuire , ca să ne 
incadrăm măcar în prevederile  propriei noaste hotărâri. 

Domnul Neagovici – aş veni cu o propunere pentru viitoarea 
dsetinaţie a sumei , în afară de acele lucrări care ar trebui făcute , ar fi 
oportun să găsim clientul partener să promovăm staţiunea , dar real – 
pliante , care să prezinte mai bine staţiunea , societăţile care deservesc 
turiştii . Tot ce înseamană pensiuni – deci să mergem mai mult pe 
promovare nu la curăţenie

Domnul Enea – există un proiect de hotărâre – d-na Ciurea a 
lucrat la ea , pe tema asta 

Domnul Primar – da , 5.3
Domnul Enea – promovare turistică
Domnul Primar – alaltăieri am fost la Bucureşi , s-a semnat actul 

adiţional , vizavi de 5.3 , e şi o sumă frumoasă , există specialişti care se 
ocupă de acest lucru – trebuie să scoatem nişte pliante care să fie chiar 
bune , şi dacă se poate să schimbăm între oraşele înfrăţite , fiecare în 
biroul lui turistic , în mai multe limbi – să promovăm oraşul Covasna la ei 
, şi oraşele lor la noi .

Domnul Gyero – şi eu aş avea o propunere , să redactăm o adresă 
pe viitor către pensiuni şi hoteluri , la toţi înregistraţi în Covasna , 
prestând activitate de cazare să aibă în vedere Hotărârea noastră din 
2009 , privind taxa de şedere în staţiune , şi pe viitor să-i monitorizăm 
mai bine , pentru că eu cred , cu 100.000 lei se poate suplimenta , dacă 
avem în vedere pe toţi !

Se  trece  la  discutarea   punctului  5.  din  ordinea  de  zi  : . 
Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a 
oraşului Covasna, în anul 2012.

Materialul a fost pus în mapele consilierilor , s-a citit , şi nu au fost 
discuţii .

Se  trece  la  discutarea   punctului  6.  din  ordinea  de  zi  : 
Proiect  de  hotărâre  cu  privire  la  desemnarea  reprezentantului 
Consiliului  local  în  consiliul  de  administraţie  al  Liceului  teoretic 
“Korosi Csoma Sandor”

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
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           Dl Primar  prezintă raportul de  specialitate

Comisia pentru învăţământ                            - Aviz      favorabil , 
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

În conformitate cu prevederile art.117 lit.”a” din Legea 215/2001 – 

legea administraţiei publice locale, se avizează pentru legalitate proiectul 

de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile legale invocate.

-  nu  se  invocă  prevederile  HG 81/2010 invocate  de  către 

directorul Simon Istvan, acestea fiind abrogate

- nu se invocă nici prevederile art. 96 din Legea 1/2011 – 

legea  educaţiei  naţionale  întrucât  încă  nu  este  aprobată  prin  Ordin  al 

ministrului  educaţiei  o  nouă  Metodologie  cadru  de  organizare  şi 

funcţionare a consiliului de administraţie, legea stabilind că la un consiliu 

de administraţiei format din 13 membri, cum este cel de la Liceul teoretic 

Korosi Csoma Sandor trebuie să fie 3 reprezentanţi ai Consiliului local.

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
iniţiat  cu cele 3 (trei  ) articole:

Art.1  16 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  16 voturi – pentru – unanimitate
          Art.3  16 voturi – pentru – unanimitate
În ansambul :   16 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 21/2013
cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local în 
consiliul de administraţie al Liceului teoretic “Korosi Csoma 

Sandor”

12



Se trece la discutarea  punctului 7. din ordinea de zi : . 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal al 

oraşului în ADETCOV

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Primar  prezintă raportul de  specialitate

Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil , 
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
iniţiat  cu articol unic :

Art.unic   16 voturi – pentru – unanimitate      

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 22/2013

Cu privire la desemnarea reprezentantului legal al oraului în  ș
ADETCOV(Asociaia de Dezvoltare Economică a Teritoriului ț
Judeului Covasnaț

Se  trece  la  discutarea   punctului  8.  din  ordinea  de  zi  : . 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului oraşului în 
Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltarea Turismului

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Primar  prezintă raportul de  specialitate

Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil , 
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
iniţiat  cu articol unic :

Art.unic   16 voturi – pentru – umanimitate   
 Doamna Secretar – dacă se va aproba organigrama , să avem angajaţii 
noştri , poate atunci nu mai trebuie să facem parte din această asociaţie
După care se adoptă :
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HOTĂRÂREA  NR. 23/2013
privind  desemnarea  reprezentantului  oraşului  în 

Asociaţia Judeţeană pentru Dezvoltarea Turismului
Iese din sală  dl. Domahazi

Se trece la discutarea  punctului 9.  din ordinea de zi : Proiect de 
hotărâre  privind  modificarea  HCL  5/2011  privind  organizarea 
Poliţiei  locale;  modificarea  componenţei  Comisiei  locale  de  ordine 
publică la nivelul oraşului Covasna.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Primar  prezintă raportul de  specialitate

Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil , 
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost 
iniţiat  cu cele 2 (două  ) articole:

Art.1  15 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  15 voturi – pentru – unanimitate
          
În ansambul :   15 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 24/2013
Cu privire la modificarea HCL 5/2011 privind organizarea Poliţiei 
local în ceea ce priveşte modificarea componenţei comisiei locale de 

ordine publică la nivelul oraşului Covasna

Se  trece  la  discutarea   punctului  10.  din  ordinea  de  zi  : 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contractului de mandat 
ce se va încheia cu membrii consiliului de administraţie al S.C. Gos – 
Trans – Com S.R.L.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Primar  prezintă raportul de  specialitate

Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil , 
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Comisia pentru servicii publice                     - Aviz      favorabil
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Se trece la discuţii :

Domnul Kadar  - 1 observaţie , la anexa 2 , la criterii de 
performaţă nu există un barem , ori  în plen să completăm , ori să 
propunem o altă rezolvare !

Domnul Csikos – la criterii de performanţă , la indicatorii de 
performanţă sunt trecute baremele – am două propuneri :

1. – la Hot. nr.14 din 2013 , prin care a fost numit  Consiliul de 
Administraţie , la art.3 alin.2 , la indemnizaţii – am înţeles că este o 
responsabilitate din partea Consiliului de Administraţie , propun să 
fie modificat în felul următor : membrii consiliului de administraţie 
beneficiază de o indemnizaţie de 250 lei  - impozabil / şedinţă 

2. – propun la Hot. actuală la art. 2 planul de managament – conform 
legii , planul de management  al directorului trebuie aprobat numai 
de membrii consiliului de administraţie : - propun , să fie scoasă 
fraza , planul de management va fi prezentat Consiliului Local 
înainte de aprobare de către Consiliul de Administraţie . Conform 
legii , planul de management elaborează directorul în 90 zile şi va 
fi aprobat de Consiliul de Administraţie .

3. – la contractul de mandat . la art. 6 mandatarul va beneficia de o 
indemnizatie de 250 lei – impozabil/ lună.

  Domnul Gyero – aveţi propuneri de criterii de performanţă ? pentru 
că sunt obligatorii

  Domnul Şerban – eu am fost în situaţia asta şi de aceea vreau să vă 
dau nişte lămuriri: anexa 2 trebuie completată cu cifre concrete  , ca să 
putem lua o decizie , nici n-ar trebui noi să fixăm arbitrar , nu ştim 
situaţia societăţii acum cum este , ar trebui să pornim de la  ceea ce este , 
şi să strângem cureaua un pic să meargă spre bine. Dacă îi punem nişte 
indicatori conform legii , şi dânşii nu le pot realiza , s-ar putea să nu mai 
ia salariul dl.director. Trebuie situaţia actuală , cel puţin bilanţul din 
2012. În legătură cu renumeraţia , scrie clar şi în contract că se poate  în 
funcţie de realizări indic. , se poate diminua până la max. 30 %  din 
salariu , care în cazul că se cupla la sfârşit de an , sau pe o perioadă de 
mai lungă , se recuperează , banii îi primeşte înapoi. Totodată când 
depăşeşte , trebuie să-i dăm în plus. Şi una şi alta trebuie să  fie valabilă .

Domnul Csikos – o să vedeţi în aprilie la şedinţa ordinară  bilanţul 
contabil , şi noul buget din 2013 societatea a fost auditată de către Curtea 
de Conturi  , societatea are un profit de circa cincisute şi ceva de milioane 
lei . 
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Domnul Domahazi – felicitări dl. Csikos
Domnul Csikos – fericiţi nu suntem , ar putea fi şi mai bine !
Domnul Deaconu – dl. viceprimar doreşte să modifice alin. 6 din 

contractul de mandat  ? 
Domnul Csikos – da , este o responsabilitate pentru fiecare hotărâre 

luată , 
Domnul Deaconu – da , este legal
Domnul Şerban – să spunem să fie aprobat modelul de contract şi nu 

contractul.
Domnul Bocan – până 15 aprilie se mai poate să se facă o şedinţă 

extraordinară , şi atunci se poate vota 
Domnul Kadar – sunt două lucruri diferite indicatorii de performanţă 

pentru activitaea de salubrizare este un lucru şi criteriile de performanţă 
vizavi de conducătorul unităţii e alta . E foarte bine stabilit , este un 
servici public  , exigenţa noastră  faţă de management se fixează prin 
aceste criterii de performanţă , prin acele valori. Eu zic că e necesară 
stabilirea lui !

Domnul Gyero –  dat fiind faptul , că aşa nu putem vota , propun 
amânarea acestui punct , până la stabilirea criteriilor de performanţă !

Domnul Csikos – cine aprobă bugetul , bilanţul contabil , dacă nu 
sunt semnate contractele ?

Domnul Gyero – mie personal nu-mi place să fiu pus aşa în faţa 
situaţiei de a lua anumite decizii , că e grabă şi ştiu foarte bine că suntem 
lacunari , şi mâine suntem atacaţi de alţii , cum să votăm o hârtie în alb ?! 

Domnul Şerban – să mai facem o şedinţă extraordinară !
Domnul Primar – avem pe data de 5 aprilie 13 
Doamna Secretar – să aprobăm contractul de mandat numai cu anexa 

1 , să poată şi Consiliul de Administraţie să analizeze bilanţul , şi 
criteriile de performanţă să aprobăm  pe data de 5 aprilie , când se aprobă 
şi bilanţul !

Se supune la vot amânarea acestui punct 
Se votează în unanimitate 

Se  trece  la  discutarea   punctului  11.  din  ordinea  de  zi  : 
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea participării oraşului la 
licitaţia organizată pentru vânzarea Cabanei Mişcău – proprietatea 
RNP - Romsilva

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Viceprimar  prezintă raportul de  specialitate
          Comisia buget - finanţe                                  - Aviz      favorabil

Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil , 
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Comisia pentru silvicultură                            - Aviz      favorabil
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Domnul Kadar- observaţia comisiei buget – finanţe este preţul + 
un pas

Domnul Domahazi – a fost un consens , cine a pregătit acest 
proiect de hotărâre ? – este oportună – terenul ne aparţine , la licitaţie cine 
merge ? – să fie foarte atent !

Domnul Molnar – preţul licitaţiei nu ar acoperi preţul cabanei de 
la Chiuruş ?

Domnul Viceprimar – nu ştim dacă vinde sau nu cabana de la 
Chiuruş

Domnul Primar – a zis că nu vinde 
Domnul Molnar – da , dar noi am investit acolo la Chiuruş
Domnul Primar – la art. 3 – vă rog să acordaţi  mandat la dl. 

viceprimar  , să participe la licitaţie 
Domnul Şerban – sunt de acord cu achiziţionarea , dar să nu aibă 

soart cabanei  de la Pilis !
Domnul Gyero – o remarcă , licitaţia ar trebui să fie secretă , dar 

nu putem să mandatăm pe cineva să meargă până la pânzele albe  - preţ 
de referinţă trebuie să avem

Domnul Kadar – revin la remarca comisiei , dacă nu se prezintă 
nimeni altcineva putem să achiziţionăm la preţul minim 

Domnul Neagovici – la art. 2 , dacă nu vom stabili un preţ 
maxim ..

Domnul Gyero – preţul + un pas !

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările 
propuse  cu cele 6 (şase  ) articole:
Dl. Bocan nu votează 

Art.1  15 voturi – pentru – unanimitate
       Art.2  12 voturi – pentru – 2 abţinere dl.Domahazi , dl. 
Şerban ; 1 împotrivă  dl. Neagovici

Art.3  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.4  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.5  15 voturi – pentru – unanimitate
Art.6  15 voturi – pentru – unanimitate

          
În ansambul :   15 voturi – pentru – unanimitate

După care se adoptă :
                             HOTĂRÂREA  NR. 25/2013
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privind aprobarea participării la licitaţia oraganizată pentru vânzarea 
imobilului Clădire – Cabana Valea Zânelor Mişcău – proprietatea privată a 

RNP - Romsilva

Se trece la discutarea  punctului 12.  din ordinea de zi : 12. 
Informare privind organizarea păşunatului pe anul 2013 

Prezintă dl. Vieceprimar Csikos
Pentru şedinţa următoare scoatem la licitaţie suprafaţa  rămasă liber după 
rezilierea contractului de 79,00 ha. 
Domnul Bocan – cine a efectuat investiţia la păşuni ?
Domnul Viceprimar – nu am cunoştinţă de cauză , nu am fost aici , 
răspund la şedinţa următoare

Se  trece  la  discutarea   punctului  13.  din  ordinea  de  zi  : 
Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării de zilieri şi în anul 
2013.

Se prezintă expunerea de motive şi proiectul de hotărâre după care:
        
           Dl Viceprimar  prezintă raportul de  specialitate
          Comisia pentru servicii publice                      - Aviz      favorabil

Comisia juridică                                             - Aviz      favorabil , 
          Doamna Secretar Enea Vasilica                      - Aviz       favorabil

Domnul Viceprimar – avem nevoie de zilieri , avem străzi cu piatră 
cubică , trebuie reparate , căutăm om pentru acest lucru , încă nu am găsit

Nefiind discuţii se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările 
propuse  cu articol unic :

Art.1  16 voturi – pentru – unanimitate
 
După care se adoptă :

HOTĂRÂREA  NR. 26/2013
privind aprobarea angajării de zilieri şi în anul 2013.

Se trece la discutarea Diverse :
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Domnul Domahazi – în ianuarie am solicitat o informare despre 
bugetul pârtiei de schi pentru anul 2012 , totodată şi pentru taxa specială 
de material lemnos , - mai doresc , având în vedere faptul că , fac parte 
din comisia de mediu , organizaţi în oraş ,în prima decadă a lunii aprilie o 
zi a curăţeniei , unde să se implice instituţia de învăţământ , lumea , 
angajaţii primăriei , persoane , eu în zona mea ştiţi foarte bine am 
colaborat mereu cu primăria , vreau să se vadă o curăţenie generală , care 
n-o să strice – ştiu , că Consiliul local este format de 17 consilieri , sunt 
două grupuri , predominant UDMR şi coaliţia USL , unde trebuie să 
funcţioneze disciplina de partid , eu habar n-am cum e , eu mă fac că nu 
înţeleg , dar mai e şi un independent , la care nu există ordine de partid. 
Nu aş vrea să dramatizez ceea ce spun , însă nici să nu minimalizez ! Nu 
pot să nu fac unele precizări , pentru că , eu am oameni care m-au votat , 
şi în cursul anilor îmi cer mai mult , şi acum fără să supăr pe cineva , dar 
văd că pe mine indirect m-au supărat prin tehnica de calcul , şi bănuiesc 
cine m-a supărat , adică ce au scris despre mine , nu meritam , eu am 
făcut o conferinţă de presă şi o să mai fac, asta e dreptul meu , o să fiu şi 
mai pregătit , vă promit , acum să vă vorbesc  codificat  , o să vă vorbesc 
în sensul omului simplu , ceea ce sunt şi eu , nu o să mă bag în treburile 
primăriei nici al instituţiei învăţământului , dar vreau să fac două – trei 
remarci , care simt eu , dar cu bună credintă , şi mă şi consider meloman , 
vă dau pentru etnia română un fragment dintr-un cântec „să dăm totul 
uitării „ . Nu mă deranjează  , şi nu deranjează pe nimeni cele întâmplate 
în oraş , eu parcă am prezis nişte lucruri , mă rog , nu de genul asta , am 
prezis încă acum 10ani . fiind vânător , unde vânatul şi animalele 
sălbatice intră în oraş , în comunitate , asta nu e o legendă , e un adevăr , 
şi în occident englezii vânează vulpii , ca să scoată din cătunele bitanice 
şi irlandeze, acel oraş , acea societate o să aibă probleme , chiar tragedii ! 
Am stat de vorbă cu un fost realizator TV. , de la Realitatea , acum nu 
mai lucrează , pentru că are firmă aici în oraş , dacă nu ştiţi , şi dânsul cu 
experienţă a spus „ totul a fost o joacă „ , nu trebuie , nu a fost bine 
moderat. Ştiţi bine ce a spus moderatorul acelei emisiuni , domnilor din 
ţara asta ! – avem probleme cu politicienii nu vreau să politizez , nu vreau 
să supăr pe nimeni , simt că pot să discut liber , chiar interactiv . Nu e nici 
o problemă între noi , între politicieni , domnilor , politicienii suntem 
noi !! dvs. majoritatea , iar dvs. ........ , vezi , chipurile că noi am fi de vină 
!! Nu aş vrea să comentez , minimalizez treaba la nivelul ăla , liceu , 
autonomie şcolară , tot apreciez pe o parte conducerea , chiar şi primăria , 
de o lucuditate fermă , totală , - însă nu putem să ne ascundem după 
degete , - ştiţi cine sunt îngrijoraţi ? – Covasna e oraş turistic , şefii de 
unităţi de cazare , hoteluri , pensiuni  , pentru că asta a adus o umbră 
oraşului Covasna , într- adevăr o să sufere turismul în oraş , asta e părerea 
altora  ! Vreau să închid , să nu vă adorm , cu totul că din păcate nu spun 
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poveşti , am informaţii bine întemeiate , eu personal consider că şi aceasta 
a fost o presiune asupra instituţiilor statului , ceea ce am remarcat data 
trecută .  Eu nu vreau să jignesc pe nimeni , dar noi suntem aceşti 
politicieni , a văzut o ţară întreagă , eu zic totuşi să dăm uitării ! N-o să 
închei această problemă , doar azi   !!

Domnul Enea – poate colegul n-a fost foarte explicit , bănuiesc că 
v-aţi prins cu toţii la ce se referea , s-a referit la problema „ bentiţei – 
tricolore „ . A reieşit clar , şi aţi introdus problema că ar fi politică , că a 
zis cineva că e treabă politică .

Domnul Domahazi – nu eu am spus , ci la Realitatea  !
Domnul Enea – eu o să prezint foarte pe scurt  , n-o să 

monopolizez această discuţie  - după cum ştiţi , sau colegul Domahazi , 
trebuia să se intereseze ce s-a întâmplat la 1 decembrie , - prectic de 
atunci s-a pornit  chestiunea , ca să ştiţi dvs. , s-a spus şi la presă şi la 
televizor . – de 1 decembrie , ziua unirii  , se pare că elevii de la Liceul 
Kőrösi Csoma Sándor , au purtat nişte tricouri cu inscripţia Ungariei mari 
, au purtat steaguri negre , dolii şi şi-au   bătut  joc de copii mai mici , au 
fost băgaţi cu capul în WC , au fost puşi în genunchi – astea sunt treburi 
reale , eu m-am interesat mai mult , chiar de la organele competente , 
organe de poliţie , etc , . Aici într-adevăr aş acuza puţin conducerea 
liceului , sau a corpului profesoral , sau a Consiliului de Administraţie , 
că nu am fost informaţi de această chestiune , deci ceea ce s-a întâmplat 
de 1 decembrie 2012 .  Această fetiţă care a purtat această bentiţă pe cap 
sau la brâu , că avea tot dreptul să poarte , aţi văzut că şi în materialele 
venite de la Inspectoratul Şcolar , Prefectură , scrie , că putem purta  
însemnele tricolore tot timpul , chiar şi dvs.  Această fetiţă se pare că a 
făcut  acest gest în semn de a răspunde provocărilor de la 1 decembrie , şi 
într-adevăr de acolo a pornit toată treaba acesta . Eu , noi politicul nu ne-
am băgat în această chestiune , am colegii aici , populaţia de etnie română 
, într- adevăr a fost nemulţumită , şi aţi văzut şi populaţia din întreaga ţară 
, într-adevăr copii ne –au dat o lecţie de viaţă , nouă , adulţilor ! Că de 
multe ori , noi românii şi dvs, maghiarii , pentru a ne păstra o afacere , o 
funcţie , aplecăm tot timpul capul , şi luăm pumni de numai – numai!  Aţi 
văzut copii ce au socializat , eu nu mă uit , dar am auzit că sunt zeci de 
mii de socializări  pe facebook , din toată ţara . Problema este cunoscută , 
a ajuns până la primul ministru , dl. Ponta , aţi văzut că el nici nu 
încurajează această chestiune dar nici nu vrea să fim încălecaţi ! cumva , 
aşa s-a exprimat într-o singură frază . Deci , eu aş dori ca , corpul 
profesoral să fie mai atent la aceste aspecte , pentru că , acolo s-au 
întâmplat lucrurile , şi dacă e să răspundă cineva pentru cele întâmplate 
nu răspundem noi politicienii , cel puţin politicienii români , pentru că nu 
ne-am băgat , şi nici marea majoritate a politicienilor maghiari , eventual , 
politicienii care lucrează la Liceul K.Cs. Sandor . Pentru că dacă dvs. 
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luaţi măsuri pe 1 decembrie , şi îi certaţi pe copii , că nu e bine ce fac , 
făceaţi o şedinţă comună , să spuneţi că s-a întâmplat , le cereaţi scuze , 
chestiunea asta nu s-ar mai fi întâmplat acum recent , de 15 martie !

Doamna Becsek – stimaţi colegi , eu am participat la festivitatea 
de 1 decembrie , organizat  pe 29 noiembrie , şi n-am văzut nimic, nici 
steaguri negre  , nici tricouri negre , am văzut în schimb doliu , pentru că 
numai cu trei zile înainte am înmormântat pe domnul Primar Lőrincz . 
Pâne ce nu avem dovezi concrete , eu vă rog să nu discutaţi !

Domnul Neagovici – eu aş începe mai în glumă , pornind de la 
fetiţa cu bentiţa , că asta am văzut şi eu la Tv. , este adevărat că dl. 
Domahazi a punctat foarte bine , eu am văzut dimineaţa la un post de TV. 
, nu contează care , că un moderator vorbea de politicienii din Covasna –  
dar el era tot un politician !  Trecând mai departe , trebuie să avem atenţie 
, sunt nişte lucruri care pân- la urmă mai devreme sau mai târziu  ne 
afectează pe toţi  din această comunitate , pentru că unii din Bucureşti îmi 
dau telefon – „ mă , mai trăieşti ?”- şi eu spun , da , mai trăiesc ! Dar 
plecând de acolo şi ajungând la turism , pentru că a punctat bine , acesti 
directori de hoteluri , complexe , sunt foarte îngrijoraţi de marea 
mediatizare , care a fost cu acel incident , şi să sperăm că ultimul în 
localitatea noastră , mai bine s-ar trezii şi s-ar apuca de muncă în turism ! 
Şi am o mare rugăminte la primarul şi echipa executivă , să mai cheme un 
pic la un raport de activitate , dar noi, ca şi comunitate – eu spun , sunt 
nişte oameni care nu se pricep prea mult la problemele din turism , ar mai 
trebu reciclaţi , şi poate ar mai învăţa de la noi , pentru că este anormal că 
intr-o staţiune de interes naţional  din 15 decembrie – 15 aprilie sau poate 
până la 15 mai , după evoluţia acelor bilete date de Casa Naţională de 
Pensii , să fie aceste hoteluri goale , oraşul pustiu , pentru că ei preferă să 
meargă la un nivel de 100 – 120 %  şase luni , exploatând forţa de muncă 
din oraş , plătită cu salar minim pe economie !  Ei vin să-şi ia profitul , şi 
să trimită la acţionari . Ceva trebuie să facem , sunt total dezamăgit , şi eu 
pe toţi aş schimba ,să-i scoatem la pensie ,  numai că n-am puterea ! Ne 
afectează comunitatea şi societatea ! Eu m-am săturat să aud şi când era 
dl. Rosner se lăuda de „ marile succese „ ale managerilor hotelieri din 
această localitate , care îşi bat joc de comunitatea din oraş ! Direct de 
salariaţii care lucrează acolo , şi indirect de noi toţi , agenţi economici  şi 
alţii. 

Domnul Bocan – vizavi de incidentul care a fost , n-am comentat , 
nu m-am afiliat , dar acum că tot venii vorba o susţin şi eu pe fetiţa 
aceea , şi ceea ce a făcut ! Îmi pare rău pentru conducerea şcolii , că n-a 
luat măsurile necesare , dacă au fost cazuri şi  nu s-au gestionat aşa cum 
ar trebui , asta este părerea mea personală , sperăm ca pe viitor să nu se 
mai întâmple asemenea incidente !
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Domnul Deaconu – eu personal vreau să condamn orice  fel de 
manifestare , de orice tip, din partea oricărei ar venii. Vreau să vă spun că 
am fost şi sunt părinte , şi pentru asta trebuie  să recunoaştem toţi , şi să 
spunem adevărurile.  Dacă recunoaştem că sunt probleme , e un lucru 
bun.  Nu trebuie să implicăm copiii în nimic ! Haideţi să avem  grijă de 
copiii noştri în primul rând , să nu implicăm în absolut  nimic , sunt copiii 
noştri , sunt cei care mai târziu ne  vor spune ceea ce suntem noi astăzi . 
Poate că ar trebui ca noi ,împreună  să facem ceva , să luăm o decizie să 
spunem ceva comunităţii de aici , şi nu numai de aici , din toată ţara , că 
noi suntem alături de copiii noştri , cu toţii ne dezicem de orice fel de 
manifestări , oricare ar fi ele , şi poate că ar fi un început bun , şi poate că 
ar trebui să fim mult mai atenţi cu noi înşine , să ne gândim mai profund 
la ceea ce facem noi . Şi acum vreau să întreb altceva : vizavi de pacienţii 
de la Cardiologie , există problemă , eu am aflat acum , cea legată de 
transport.Pacienţii chiar nu ştiu despre ce e vorba , numai că nu au cu ce 
să se deplaseze la Sft. Gheorghe şi la Braşov  , S-a întâmplat ceva cu 
firma de transport ? Ne –au rugat să ne interesăm , pentru că sunt 
probleme . 

Domnul Primar – pentru Sft. gheorghe s-a rezolvat problema , 
pentru Braşov .... , o să se rezolve şi asta , firmele stau la coadă , o să ia şi 
ruta asta cineva!

Domnişoara Becsek -  eu nu comentez ceea ce s-a întâmplat 
pentru că toate lumea ştie , însă aş dori să vă spun , închipuiţi-vă cum e să 
lucrezi într-un mediu de acest gen ? Care s-a creat absolut peste capul 
nostru , în fiecare  zi te duci şi te gândeşti , oare azi ce se mai întâmplă ! 
Până acum 20 – 15 zile şcoala era un mediu foarte plăcut  , de acum 
încolo nu ştiu ! S-a distrus totul ce s-a construit timp de 20 ani , prin 
mediatizarea acestor evenimente !

Domnul Simon – până când nu se termină raportul final al 
Ministerului , eu nu am voie să dau comunicate , să dau declaraţii , dar 
scopul meu şi al instituţiei pe care o conduc este , ca în şcoală să învăţăm 
copiii, să pregătim pentru examene , copiii au scopul de a lua cu succes 
examenele , şi e foarte uşor să distrugem orice , într-un moment  , într-o 
clipă şi e foarte greu să reconstruim !Scopul , şi cred că toate lumea asta 
doreşte e să mergem mai departe , viaţa normală în şcoală , copii şi acum 
sunt la concursuri , la olimpiade naţionale  - nimeni nu vorbeşte de acest 
aspect , de domeniul sportului , de succese . Mesajul meu este – şcoala 
este pentru a învăţa copiii , într-un mediu sănătos !!!!

Domnul Molnar – aş vrea să fac o singură remarcă , în ce priveşte 
reprezentarea comunităţii române , dvs. sunteţi aleşi şi vă respect , 
câteodată ne mai certăm , dar ne înţelegem la urma – urmei , aşa cred – 
dar când se angajează cineva , şi vorbeşte în numele comunităţii dvs., şi 
se expune acolo , ca fiind el reprezentantul cel mai important , vorbesc 
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aici de dl. avocat Tăbălai , atunci mă miră faptul că uite , avem oameni 
care sunt aleşi , şi totuşi vine cineva străin , care nici n-a fost ales , se 
pune acolo , dă cu părerea , inclusiv despre învăţământul din Covasna .

Domnul Butyka – păcat că nu vorbim despre succese !!! – vorbim 
despre probleme de genul acesta , copii învaţă bine , au merite la 
olimpiade , la diferite concursuri , asta ar trebui să fie mediatizat !!

Domnul Gyero – ideea care este – subiectul e foarte extraordinar 
prin faptul că s-a întâmplat pentru prima data şi zic eu ultima , un 
asemenea incident la nivelul oraşului Covasna . Prin calitatea de 
reprezentant al comunităţii care ne-a trimis aici , e bine să discutăm 
despre aceste aspecte , chiar dacă se zice , că politicul” şi-a băgat coada”- 
era bine să dăm şi noi un comunicat , eventual în calitate de Consiliu 
Local , nu ca şi partide , că atunci deja se discută despre altceva , dar 
suntem reprezentanţii comunităţii din oraş , dincare fac parte atât români 
cât şi maghiari , un comunicat , viziunea nostră despre viitor , pentru ce
 s-a întâmplat , ştie toate lumea , dar în viitor să nu se întâmple asemenea 
evenimente , incidente între naţionalităţi , sau cum vedem noi conlocuirea 
pe viitor 

Domnul Kadar – eu cred că a fost bine venită această discuţie , 
trebuie să-mi felicit colegii politicieni , intr-adevăr , avem un rol în acest 
oraş , pentru această atmosferă constructivă şi înţeleg prin tăcerea , prin 
presiunea care s-a creat , că situaţia este serioasă , şi este bine să analizăm 
şi să vedem exact ce s-a întâmplat ! Cred că urgenţa nr. 1 este , dacă a 
existat această problemă – problema să ia , şi să se scoate din şcoală , 
fiindcă nu este bine – dacă există probleme şi conflicte , să se răbufnească 
la nivelul copiilor ! Este inadmisibil !!  Noi trebuie să facem totul , ca să 
rezolvăm această situaţie . Dacă e nevoie să preluăm asupra noastră. 
Acele probleme latente care există la nivelul comunităţii , să preluăm şi 
să le tratăm la nivel de politicieni , dacă ele există , şi dacă sunt reale !  
Perioada următoare sper să aducă lămuriri  , informaţii în plus şi vom 
vedea ce s-a întâmplat. Fiindcă nici acum nu se ştie exact ce s-a întâmplat 
. Aceste probleme s-au întâmplat aşa , fiindcă au fost generate , sau mă 
rog .... – atunci trebuie să vedem şi cum s-au întâmplat lucrurile . Deci , 
subliniez încă odată , şi este o dorinţă de părinte , cum a spus şi colegul 
nostru – copiii nu trebuie să simtă problemele noastre , ei trebuie să 
înveţe, să stea la şcoală , exact pentru ce trimitem acolo !! Ei nu trebuie să 
plătească pentru greşelile noastre , presupusele greşeli ale noastre , cred 
că dacă e nevoie pentru rezolvarea acestor lucruri , chiar trebuie să dăm şi 
un comunicat , nu trebuie să ne fie frică !! Chiar poate trebuie să ni-l 
asumăm . Poate că acum mai e nevoie  de a se aşeza lucrurile , dar trebuie 
să fim mai atenţi , mai lucizi !!!

Domnul Domahazi – eu mă gândeam că va fi o şedinţă ....., vreau 
să spun la dl. director ceva foarte interesant , gospodarii din oraş au spus 
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altceva , dl. director să-şi vadă de treaba lui , să taie copacii uscaţi din 
curtea şcolii , să repare , să vopsească gardul , intrarea , cu asta să vă 
ocupaţi , şi acum întorc , să mai dezamorsăm – pe 20 ianuarie , când am 
avut raliul internaţional , dl. primar a fost acolo , avăzut , era şi la 
festivitatea de premiere , am făcut ceva în această localitate , pe internet 
ştia toată lumea – ţara – la sosirea echipajelor străine , soseau cu remorci , 
nu mai aveau loc în parcarea din centru , am spus să meargă în parcarea 
din faţa hotelurilor , a SCT – ului , că nici acum  şi nici atunci nu e nici o 
maşină parcată , acolo ne aliniem frumos  două zile , domnilor !! – a ieşit 
gardianul să ne zgonească , eu am intervenit ferm , ca de obicei , 
gardianul probabil a sunat pe directoare , care ne-a ameninţat cu poliţia d-
lor !!!!!  D-le primar . uitaţi ce se întâmplă la noi , directoarea ne-a 
ameninţat cu poliţia , că nu avem voie să parcăm acolo , pe mine mă 
doare enorm asta !!!!- ce mentalitate d-lor !!!!!- astea sunt probleme 
grave !!  Vă doresc numai bine şi Paşte fericit !!

Domnul Şerban – a spus cineva , dacă problemele acestea au 
existat – eu zic că există – problema e tristă că s-a întâmplat la liceu , 
acolo unde avem copii , şi n-ar fi de dorit să se transforme în alt fel de 
teatru , plângeau părinţii , m-au sunat de la Comandău , că le e frică să nu 
se întâmple ceva  . Deci , lumea se sperie  .  Zic eu , conducerea şcolii ar 
trebui să gestioneze  mai bine situaţia , să-i supravegheze pe copii ce fac 
în pauze , dacă se poate , - au fost copii şi revin la ceea ce cunosc – au 
fost copii puşi în genunchi , cu mâinile ridicate , prin WC – uri , dacă se 
poate să se preântămpinăm asemenea evenimente de aici încolo – s-a 
întâmplat, acum n-avem ce să facem , dar ar fi bine ca de aici încolo să fie 
copii mai bine supravegheaţi şi unii şi alţii ! 

Doamna Secretar -  conform regulamentului Consiliului Local , 
aveţi posibilitatea de a constitui o comiseie proprie de anchetă , nu ştiu 
dacă esta cazul  , sau oportun , pentru că vedeţi ,  adevărul  pe o parte e 
cel ştiut de noi , şi alţii spun altceva , şi totuşi trebuie ştiut adevărul  , ce 
s-a întâmplat , care e adevărul , dacă au fost puşi în genunchi  cu măinile 
ridicate , şi puşi să-şi ceară iertare , e un adevăr , de aici trebuie pornit , 
dacă nu e adevărat ... , trebuie să ştim exact dacă aşa a fost , sau nu  .

Domnul Şerban – dacă nu e adevărat , e grav , pentru că înseamnă 
că cineva minte !

Domnul Enea – eu ştiu că şi poliţia e implicată în chestiunea asta , 
şi se fac cercetări care dovedesc acest lucru , eu aşa ştiu , e din spuse , din 
bârfe – eu vă spun cinstit că am aflat din televizor 

Domnul Kadar – asta e problema !!
Domnul Şerban – mie mi-a spus  părintele unui copil care a păţit 

asta , dar culmea , de ce nu au spus atunci când s-a întâmplat , ci numai 
acum . Asta zic , degeaba discutăm , ne tot învârtim în jurul cozii , ar 
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trebui într-adevăr  direcţiunea să gestioneze mai bine situaţia din liceu , 
de aici încolo !

Domnişoara Becsek – eu aş avea două întrebări la dvs.- în şcoala 
respectivă sunt 1300 de elevi , în fiecare zi sunt opt profesori de serviciu , 
propuneţi câteva modalităţi ca toţi cei 1300 elevi , să fie supravegheaţi , 
ţinuţi de mână  - chiar ce se întâmplă şi ca să nu se întâmple – zilele 
trecute am primit o reclamaţie , că în buticul din incinta şcolii , un elev de 
clasa a V. de la secţia română nu a fost servit , pentru că este român ! Am 
făcut imediat o anchetă , împreună cu poliţia , şi ce a reieşit ? elevul n-a 
fost servit pentru că nu a avut bani destui !!!  Deci ce se aude şi ce se 
întâmplă de fapt . Eu cred că din lucrurile mărunte , artificial se crează 
cazuri , se face din „ ţânţar , armăsar „ , şi lucrurile cele mai importante , 
adică educaţia copiilor noştri dispare , acesta ar trebui să fie ţelul nostru !! 
Datorită sistemului de învăţământ românesc , învâţătura suferă şi aşa , 
imediat dispare , că nu facem altceva , ci ne gândim la ce nu ţine de 
educaţia copiilor ! La celelalte acuzaţii v-aş putea povesti încă două ore , 
pentru că eu sunt responsabilul care se ocupă cu activităţile educative din 
şcoală şi extraşcolare , şi cam ştiu cum se rezolvă. Noi lucrăm minimum 
opt ore pe zi , dar eu cred că toată problema trebuie tratată cu luciditate . 

Domnul Enea – d-na profesoară , aţi pus punctul pe „i” chiar 
evenimentul aşa cum a fost , hai să lăsăm 1 decembrie , s-a văzut şi la 
televizor , diriginta a fugit şi a smuls tricolorul , diriginta a spus la rândul 
ei , că a fost pusă de directoarea adjunctă , iar ea de dl. director , care a 
spus să ia tricolorul ! Asta am văzut ce au declarat colegii dvs. Aici a fost 
problema , dacă ea rămânea cu tricolorul . nu se întâmpla nimic ! 

Domnul Deaconu – dacă e să pornim de la un adevăr dacă e să 
enumerăm acea care este sau nu este adevărat , că , copii români a trebuit 
să depună cerere pentru a cânta şi a sărbători Ziua Naţională . E o simplă 
întrebare . Dacă se răspunde  la această întrebare cinstit , şi nu avem 
interpretări pe facebook , bârfe , şi se răspunde  corect , cinstit mi se pare 
un început bun , mie personal , e simplu , dacă intrăm în amănunte , 
haideţ să tăiăm răul din rădăcină !!

Domnişoara Becsek -  având în vedere că dl. director nu are voie 
să vorbească , tot eu vă răspund , - eu , şi tot Consiliul de Administraţie , 
pentru că fac parte din acesta , n-am văzut nici o cerere prin care s-a cerut 
acest lucru , toate cererile şi avizele trebuie aprobate de consiliu , şi nu 
apare nici în procesul verbal realizat lunar . 

Domnul Simon – eu nu am voie să răspund , pentru că ştiţi , orice 
se spune ,se poate interpreta , eu fac declaraţie numai după terminarea 
anchetei 

Domnul Enea – ancheta s-a terminat , avem ataşate rezultatele lui  
şi sancţiunile primite de fiecare !  Înseamnă că o vinovăţie tot există ! 
Nu ?!!
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Domnul Simon – atenţie ! – ancheta la nivelul Inspectoralului 
Judeţean Şcolar Covasna s-a terminat încă nu am primit raportul final de 
la minister . Să fie clar , fiecare are un superior , aşa am şi eu !!- şi respect 

Domnul Şerban – dvs. să aveţi grijă de copii !!
Domnul Simon – da , şi de cadrele didactice pentru că am avut 

deja probleme din păcate 
Domnul Serban – ştiu că e greu să supraveghezi 1300 de copii , 

dar dacă se întâmpă ceva .....
Domnul Neagovici – încă o întrebare – d-na profesoară , spuneţi 

că aveţi 1600 de elevi , că aveţi 8 profesori  de serviciu , în afară de pază , 
câini şi ce nu mai e , - eu îmi aduc aminte cu aproximativ 20 de ani eram 
şi eu elev , şi tot într-o şcoală mare , cu peste 1000 elevi – că dvs . aţi dat 
un răspuns care mie nu mi-a plăcut . Vă spun de ce :- la noi era un singur 
profesor de serviciu , că dvs. aţi spus . că tot ce se întâmplă la şcoală , 
prostii , că şi eu am fumat la şcoală , şi noi am făcut prostii , e normal să 
se facă , aţi dat o replică , că nu ar fi chestie de educaţie , ba da ! – tot ce 
se întâmplă rău în lumea asta , apare datorită lipsei de educaţie şi aici – 
noi am respectat profesorii  , aici din păcate corpul profesoral la nivel 
naţional , nivelul sau poate gradul de implicare într-o activitate educativă 
s-a redus ! , pe fondul unor probleme sociale majore , prin lipsa educaţiei 
în familie , cei şapte ani de acasă , şi fără implicarea serioasă din ultimii 
ani a corpului profesoral , după părerea mea lasă foarte mult de dorit . Şi 
nu toţi – problema care se întâmplă la nivel şcolar , se datorează în mare 
măsură acestuia care are sub supraveghere , profesorul şi acasă părintele ! 
Problema este că din aceste motive , respectul elevului faţă de profesor nu 
mai există ! Sincer vă spun , era un singur profesor , care supraveghea 
1600 de elevi , şi nu se întâmpla nimic . Aici ar trebui să faceţi eforturi , 
din tot ce puteţi , să vă recâştigaţi încrederea şi respectul în faţa actualilor 
elevi . Aici vreau să punctez , şi nu direct pe dvs. , în general corpul 
profesoral . 

Domnul Kadar – atunci , cănd căutăm soluţie , prima dată trebuie 
să privim în sinea noastră , trebuie să vedem rolul nostru , pe care avem 
în rezolvarea problemei. Acum vreau să vorbesc în calitate de părinte , şi 
o să-i apăr pe distinşii noştri colegi profesori din Liceul Covasna. Mai 
întâi , când un părinte îşi trimite copilul la şcoală trebuie să fie conştient , 
că şi el are un rol foarte important în educaţia copilului, deci noi nu 
putem pretinde de la pedagogi să aibă grijă de acel copil , să facă mai bun 
, mai deştept , dacă el , ca şi părinte nu are grijă de acesta . Mai mult , 
dacă i se întâmplă ceva la şcoală , el în loc să vadă cum l-a educat îl trage 
la răspundere pe profesor ! Deci în primul rând noi , atunci când expunem 
o părere , ca şi părinţi trebuie să vedem cum se duce copilul nostru la 
şcoală , ce face, trebuie să-l urmărim în calitate de părinţi . Cred , că 
problema din şcoala Covasna , sau în general din această ţară este din 
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cauză că , părinţii consideră că educaţia se face numai la şcoală , de către 
profesori , şi copiii sunt neglijaţi . Problemele oamenilor mari se regăsesc  
în mod indirect asupra copiilor. La asta trebuie să ne gândim , copii noştri 
sunt ca şi o oglindă a noastră ! Noi mai avem tupeu să zicem că s-a 
întâmplat copilului meu...... Eu cred că acesta este primul lucru , pe care 
trebuie să rezolvăm , să ne vedem de treabă !!

Domnul Enea – legat de tupeu , dacă copilul dvs.ar fi hărţuit la 
şcoală , nu v-aţi supăra ?!

Domnul Kadar – chiar mă supără , că vine acasă , când văd 
copilul meu plângând şi zice – „ nu mai pot !” în primul rând are 
reproşuri către mine , că poate nu mi-am făcut bine traba ! 

Domnul Enea – dacă copilul dvs. ar fi fost hărţuit de profesori la 
şcoală , v-aţi supăra ?!

Domnul Kadar – probabil , că prima reacţie este cea instinctivă , 
dar cred că trebuie să ne gândim,mai profund 

Domnul Enea – eu vă spun o chestiune , -băiatul meu  când eram 
elev în clasa a VII- VII la Voineşti , a  primit nemeritat o palmă de la 
director , eu m-am supărat , el vorbea cu un  coleg , povestea de olimiada 
la care fusese , când intră directorul nervos şi îi dă o palmă, că de ce nu 
este la locul lui , şi eu m-am supărat ...... , chestiile sunt undeva la mijloc , 
dacă tratăm problemele cu luciditate , le vom  rezolva !

Domnul Gyero – în mare sunt de acord cu ceea ce s-a discutat , 
însă din păcate trebuie să constat că acest incident , e izolat , şi alta n-o să 
mai fie , sper , şi nu mă refer strict la acea bentiţă , pe chestia anterioară 
chiar nu ştiu  , valurile seismice create de acest incident , e izolat în viaţa 
oraşului , tocmai din acest considerent , am eu părerea personală , că 
motivul , scopul , regizorul acestor evenimente nu este în oraşul 
Covasna ! Noi , şi comunitatea română , şi comunitatea maghiară am fost 
victime în acest caz !  mă refer la valurile create în urma acestui incident , 
fiindcă de aici n-a profitat nici comunitatea română nici cea maghiară , 
nici cadrele didactice , nici noi , ca politicieni . Nu ştiu cine şi pentru ce a 
profitat , însă din păcate lasă anumite întrebări , zic eu , fără răspuns , şi 
din păcate ele vizează şi viitorul !   De exempul , după un aşa eveniment 
ce se întâmplă în raporturile  dintre elev şi cadru didactic , în condiţiile în 
care un elev român , pe acest val de antipatie , că aceasta s-a creat în urma 
urmei  , şi nu vreau să citez ce articole şi ce menţiuni au apărut inclusiv 
pe facebook , şi în mass – media  , în care ne ameninţă , că venim peste 
voi , vă tăiăm gâtul , şi foarte multe altele , aici comunitatea maghiară a 
ieşit un fel pe „ partea mică „ şi partea care este prin comentariile apărute 
în ziarele centrale şi locale , a fost zic eu cea hărţuită  , şi celui care i se 
reproşează cel mai mult ! Din această perspectivă ce se întâmplă în cazul 
când o profesoară de etnie maghiară pe drept cuvânt îi impută unui elev 
de etnie română , fiindcă totul se va direcţiona spre direcţia etnică , şi 
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tuturor chestiunilor  , care de altfel au un surgint în comportamentul unui 
elev , se va transforma pe această discuţie , că vezi doamne , tu ai avut de 
fapt un mobil etnic . Am înţeles că s-a şi întâmplat , ca unei profesoare de 
etnie maghiară să se strige „ dute de aici , ungurule , ieşi din clasă „ – 
ceva de genul acesta  , dacă ele se întâmplă , eu zic că nu e caracteristic 
acestui liceu , ia uite , că nu a câştigat nimeni din asta , ce atitudine , sau 
ce moral să aibă un profesor de etnie maghiară să dea , să nu să dea o 
palmă , că nu sunt de acord cu asta , că în cazul dvs, nu era un director 
maghiar , dar dacă se întâmpla azi ... , se interpreta altfel ! Aceşti elevi 
formează populaţia viitoare a ţării,  ei sunt  cetăţenii de viitor , ei , dacă 
acum se confruntă aşa cum se confruntă , şi există o segregare în Liceul 
Covasna între cele două etnii, cum vor colabora ei , cum vor convieţui ei , 
fiindcă trebuie să convieţuiescă în acest oraş , nu ştiu ce se va întâmpla  , 
dară nu vreau să se întâmple asta , pentru că eu personal nu eram de acord 
, ca fiul meu să meargă cu o bentiţă roşu – alb – verde de 1 decembrie la 
şcoală . Dar ce se va întâmpla  Doamne fereşte dacă unuia îi va trece prin 
cap să facă  exact această  chestiune de 1 decembrie . nu ştiu care va fi 
atitudinea celorlalţi , raportat , fiindcă până la urmă la alta să merg 364 
zile din 364 fără, dar măcar de ziua naţională a celuilalt în care ştiţi foarte 
bine că trebuia să respecţi , aceste gesturi au anumite conotaţii , un mesaj 
subliminal , să nu o faci , zic eu , dacă nu vrei să provoci . Aceste 
chestiuni  eu nu ştiu cum o să abordăm , De exemplu directorul ce trebuia 
să facă atunci când se întâmplau lucrurile cu bentiţa , fiindcă dacă 
lucrurile de 1 decembrie , într-adevăr erau adevărate , erau ele sesizate 
corpului profesoral , zic eu , că s-a greşit enorm , dacă ele n-au fost 
gestionate , cu a zis şi dl. Şerban de ce nu s-au zis acestea până acum , 
doar acum a ieşit la iveală , ca şi o justificare a ceea ce s-a făcut de fetiţă , 
că a purtat bentiţa. Aşa a arătat dânsa , de ce nu s-a luat o atitudine vizavi 
de acei copii care au băgat capul altuia în WC , nu ştiu ce au făcut , nu e 
bine să se întâmple asemenea incidente , mai ales pe mobiluri de acest 
gen , etnice  , şi în acest sens eu nu ştiu , nu văd ce trebuie să facă 
directorul , că aici scrie că n-a gestionat bine , ce trebuia să facă pe data 
de 15 martie ? – în mod concret să-mi spună cineva !  De asta zic eu , că a 
fost o provocare din partea fetiţei  , directorul ce trebuia să facă ?! Să 
meargă acol, ok. , să-i respecte dreptul de a purta bentiţa , se ştia foarte 
bine , că evenimentele o să fie voci din partea maghiară  , că se imputa lui 
, că de ce permite ca tocmai azi , 15 martie să poartă , ce se întâmpla în 
şcoală , directorul era între ciocan şi nicovală ! Aceste întrebări , eu zic că 
nu şi-au găsit răspunsul , şi eu chiar vreau să avem un răspuns şi să ne 
folosească pentru activităţile noastre pe viitor. Politica trebuie scoasă din 
şcoală , nu în sensul că directorul şi asta chiar nu am înţeles , că e 
membru UDMR , şi face parte din Consiliul Local . – hai să stăm puţin şi 
să ne uităm , parcă nu există o tradiţie , ca directorul şcolii a fost mai tot 
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timpil în Consiliul Local!  Atât dl. Becsek , cât şi dl. Furtună, şi nu i-a 
imputat nimeni , că prin asta implică politicul în şcoală!  Vedeţi , azi s-au 
pus 2 persoane la televizor şi au spus , că politicul s-a implicat în şcoală , 
dat fiind faptul că s-a pus o poză în care directorul de 15 martie  participă 
la evenimente , bine , şi dl. Furtună mergea la asemenea evenimente 
naţionale – n-are dreptul ?! – dar vedeţi cum s-au orchestrat lucrurile , 
cum s-au argumentat ?! – argumente fals introduse ! De aceea zic eu , că 
cineva s-a folosit foarte mult de treaba asta , fiindcă dacă ţinem doar la 
atmosfera din Covasna , pe viitor n-ar trebui să se întâmple aşa ceva !  
Cum nu s-a întâmplat în 20 de ani ?!  Dar dacă e orchestrat de cineva e 
foarte grav , fiindcă atunci lucrurile vor scăpa de sub control !!  Acum 
directorul a fost avertizat , ok. , dvs. credeţi că prin presiunea care s-a 
creat asupra Inspectoratului Şcolar  şi Liceu , în cazul în care se constată 
că de fapt directorul nu a făcut nimic , nu i-a scăzut nota la purtare , n-a 
bătut-o  , 

Domnul Enea – a fost propusă pentru exmatriculare , e adevărat ?  
a fost dată afară dintr-o trupă de teatru  

Domnişoara Becsek – regulamentul şcolar nu permite 
exmatricularea elevilor până în clasa a XI – a , de trupa de teatru nu am 
cunoştinţe 

Domnul Enea – au spus rudele fetei , că a fost şi la director , a fost 
dată afar din trupă a doua sau a treia zi 

Domnul Gyero – chestiunea asta nu ţine de director , şi aici se 
spune că nu a gestionat bine situaţia ! În primele zile ale desfăşurării 
evenimentelor nu i se imputa nici ce s-a întâmplat de 1 decembrie , 
fiindcă  din această anchetă  nu reiese că s-a întâmplat ceva pe 1 
decembrie  , nu este sancţionat pentru această problemă , pe fondul 
presiunii  , pentru că a fost o presiune pe directorul şcolii , pe diriginte şi 
pe Inspectoratul Şcolar , pentru că toţi participanţii în media , cereau 
demisia  acestor persoane , cine îşi permitea să spună că nu s-a întâmplat 
nimic , să nu ia nici o măsură ?!  Eu întreb , practic , el când s-a dus acolo 
, ce trebuia să facă ?! – ok, diriginta a tăiat panglica , eu zic că n-a fost 
intenţia ei să o tâlhărească , că până la urmă asta am înţeles că s-a depus o 
plângere împotriva ei , că a tâlhărit-o  , ea a avut intenţia pe care avem şi 
noi acum , să dezamorseze situaţia , un eventual sau un conflict deja 
produs, şi aceasta a fost intenţia ei – acum poate că a greşit vizavi de 
metoda folosită . atunci să fie sancţionată ea , dar directorul ce a greşit 
aici , eu nu înţeleg ?!

Domnul Şerban – în vremea când noi eram la şcoală exista 
metoda careului , unde cine greşea era pus în faţa tuturor elevilor , se 
discuta problema  şi gata – dacă se mai întâmplă evenimente eu propun 
această modalitate .
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Domnul Gyero – vedeţi asta e diferenţa de ce s-a întâmplat atunci , 
reacţia profesorilor , şi atmosfera actuală . la nivel de ţară , în care 
oamenii merg la Tv. să dea declaraţii pe acest fundal , şi acum problema 
ar putea fi inversată .  In acest moment copilul crede că poate să facă 
orice fiindcă este protejat !  Asta e situaţia absurdă  , în care sunt actualele 
cadre didactice ! 

Domnul Şerban -  bine , dar treptat trebuie să ia şi dânşii 
atitudine , când faci o greşeală indiferent de ce natură , eşti sancţionat , că 
dacă o să se închide ochii , o să se întâmple ........

Domnul Gyero – eu personal nu cred, fiindcă am argumentele de 
azi , persoana care a fost înjosită , umilită de 1 decembrie cum spuneţi 
dvs. , dacă aşa a fost , nu putea să stea fără să spună nimic , fără să aducă 
la cunoştinţa publică acele gesturi , în contextul în care s-a întâmplat cu 
bentiţa , deci raportat la calitatea acelor  evenimente , azi cu bentiţa a avut 
asemenea reacţii , şi atunci cu acele întâmplări toţi au tăcut din gură , nici 
dvs, nici nimeni n-a aflat în oraşul asta ?!!

Domnul Şerban – nu, că le era frică  , şi acum au spus , fiindcă 
cum aţi spus şi dvs. , mass – media le-a dat curaj !

Domnul Gyero – chestia cu bentiţa era înainte de mass- media !
Domnul Enea – copii au spus părinţilor
Domnişoara Becsek – dl. Enea , dvs. aţi putea să ţineţi în dvs. 

timp de 4 luni aceste lucruri ?
Domnul Gyero – să concluzionăm : - ideea finală ar fi şi cred că 

sunteţi în asentimentul meu ca să avem grijă de acum încolo , şi totul 
depinde de noi , atât în calitate de părinţi dascăli şi în calitate de 
reprezentanţi ai comunităţilor române şi maghiare , să încercăm să nu 
provocăm noi . Să nu exagerăm noi  evenimentele nici să punem sub 
preş , nu e vorba de asta , dar să concluzionăm ca în viitor asemenea 
evenimente să nu se întâmple şi actuala stare să se dezamorseze şi să 
intrăm în normalitatea în care am trăit timp de 20 ani  !!

Domnul Primar – stimaţi colegi ! – vă rog să transmiteţi şi 
etnicilor români de religie catolică Paşte fericit !!! Încercăm şi noi prin 
mass – media , rămâne ca aceste probleme şi de acum încolo ca să fie o 
bună colaborare  , linişte , că până acum noi am dat exemplu , şi de acum 
încolo ar trebui să fim un exemplu pentru toţi cei care au probleme ! 
Domnul Enea – în numele colegilor români , vă dorim Paşte fericit !

Nefiind alte discuţii şedinţa se încheie la ora 17,30
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