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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 17 ianuarie 2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Baloga Csilla - sat 
Chilieni, lipsind: Kondor Ágota. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, prevederile HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și 
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, respectiv în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) și art. 134 alin. (1) lit. a și 
art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin Dispoziţia emisă de 
primarul municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 17/2022. Ședința se desfășoară prin sistemul de 
audioconferință STS. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba, Vargha Fruzsina viceprimaii 
municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó, secretarul general al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Bună ziua. Mai așteptăm 
puțin, să intre toată lumea. Cred că putem să începem. A fost convocată întrunirea Consiliului 
Local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru ziua de azi. Prima dată aș dori să fac prezența, să 
vedem cine este prezent.” 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 (lb.r.): ”Începem cu Ordinea de zi. Are cineva propuneri la Diverse? Nu. Atunci vă rog să 
votăm Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „De acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 



 Se votează cu 20 voturi, în unanimitate, Ordinea de zi. 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Mulțumesc. Înainte 
de a intra în dezbaterea Ordinii de zi, doresc să vă supun atenției următoarele: potrivit art. 228 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea 
hotărârilor consilierii care au un interes personal în problema supusă dezbaterii. Dacă sunt 
asemenea situaţii consilierii sunt obligaţi să anunţe înainte de începerea ședinței interesul 
personal pe care-l au în problema respectivă. Votăm la final punctele de pe Ordinea de zi. Vă rog 
să votați, dacă sunteți de acord.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord, ca să votăm la final 
proiectele de hotărâri.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu propunerea.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Bine, mulțumesc. Începem 
cu punctul 1.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării 
excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 
2021. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Dl. primar Antal Árpád m-a rugat 
să prezint în locul dânsului, fiindcă nu poate fi prezent la ședință, deci o să fie prezentat de 
viceprimar Toth-Birtan Csaba. Excedentul pe anul 2021 a totalizat 19.704.000 de lei, din care 
pentru a putea începe licitarea unor investiții înainte de aprobarea bugetului pe anul 2022, 
propunem să fie alocate sume din acest fon de rezervă a anului trecut. În lista investițiilor la care 
dorim să alocăm bani sunt 15 proiecte de iluminat public, respectiv elaborarea unui PUZ și 
reglementări pentru zona industrială și servicii Cartierul Câmpul Frumos, și actualizarea unui 
DALI reabilitarea Sălii de sport și cantină la Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen”. Astea totalizează 
7.000.000 de lei.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Bine, mulțumim. Înainte de 
votare vă informez, că proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisiile de 
specialitate nr. I și V.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 1/2022. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale 
“Administraţie”, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, 



începând cu data de 01.01.2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Este nevoie să se aprobe nivelul 
de salarizare pentru angajații primăriei. Dl. primar a purtat negocieri cu reprezentanții angajaților, 
respectiv cu Sindicatul Nova Vita, care are câțiva membrii în rândul angajaților și împreună au 
decis, ca pentru anul 2022 să fie valabile nivelele de salarizare, care au fost valabile și în anul 
2021, cu câteva mici excepții, unde la noul salar minim brut de 2550 de lei se aplică un procentaj 
de multiplicare de 1,02.”  
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim. Proiectul de 
hotărâre nr. 2 a fost avizat favorabil de către Comisiile de specialitate nr. I și V.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 2/2022. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă destinație decât cea de locuință, care 
aparţin domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Sunt 15 poziții, care cuprind 
aceste imobile din proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, pentru care se propune 
prelungirea contractelor cu un an.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Bine, mulțumim. Și acest 
proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisiile de specialitate nr. I și V.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 3/2022. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației 
de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 
treptelor/acceselor în strada 1 Decembrie 1918”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „În mod sigur ați văzut și 
dumneavoastră, în str. 1 Decembrie 1918, de la intersecția cu Bulevardul Grigore Bălan, pe 
partea stângă, mergând spre gară, chiar până la pod, respectiv în partea dreaptă, până la str. 
Sporturilor avem trotuare, scări și ganguri, respectiv jardiniere distruse în totalitate, sau distruse 
parțial, arată foarte rău. De aceea prin procedura de achiziție publică s-a contractat un DALI 
pentru rezulvarea acestei situații. Acest DALI a fost întocmit, prevede replacarea gangurilor, 
scărilor, refacerea trotuarelor deteriorate și refacerea sau înlocuirea cu obiecte fixe a jardinierelor, 
pe o lungime de 600 de metri lineari în mare parte, respectiv în jur de 3000 de mp. Această 
lucrare, conform devizului general din DALI costă 1.114.312,60 lei, inclusiv TVA.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim. Proiectul de 
hotărâre nr. 4 a fost avizat favorabil de către Comisiile de specialitate nr. I, II și V.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 4/2022. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare 
preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2022 – 2023. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Printr-o hotărâre prealabilă am 
aprobat un aviz de principiu pentru această rețea de școlarizare. Aceasta a urmat filiera de 
aprobare, adică avizare prin Inspectoratul Județean Școlar și prin minister. Aceste avize există, 
deci putem proceda la aprobarea finală a rețelei școlare a municipiului Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim. Acest proiect 
de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisiile de specialitate nr. I, IV și V.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 5/2022. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL 
nr. 372/2021 privind stabilirii cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot 
acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe 
pe anul şcolar 2021-2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Prin hotărârea noastră nr. 



372/2021 am aprobat stabilirea cuantumului acestor burse pe categorii și numărul de burse ce se 
pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, în anul școlar în curs, dar 
între timp printr-un Ordin al ministrului educației s-a revenit și s-a maximat nivelul burselor de 
merit la 200 de lei/elev/lună, pe care noi l-am stabilit la 300 de lei/elev/lună. Bineînțeles, că 
trebuie să dăm curs acestui ordin de ministru al educației, dar propunem prin această hotărâre, ca 
suma de care sunt lipsiți elevii prin decizia ministrului, să fie alocată din bugetul local. Deci 100 
de lei/elev/lună se va aloca din bugetul local, în completarea acelor 200 de lei, alocate prin 
minister.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 6/2022. 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r.): „Mulțumim. Și acest proiect 
de hotărâre a fost avizat favorabil de către Comisiile de specialitate nr. I, IV și V. Urmează 
votarea proiectelor de hotărâri.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Sunt de acord cu proiectul 1, 
proiectul 2, proiectul 3, proiectul 4, proiectul 5 și proiectul 6.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu toate proiectele 
de hotărâri, de la 1 până la 6.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 6.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m./lb.r.): „Sunt și eu de acord 
cu proiectele de hotărâri de la 1 până la 6.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
de la 1 până la 6. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 1, 2, 
3, 4, 5 și 6.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
1, 2, 3, 4, 5 și 6. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5, 6.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 6.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 1, 
2, 3, 4, 5, 6.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord și eu cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 6.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 6.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 



 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5 și 6.” 
 Domnul președinte de ședință LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m): „Mlțumesc frumos. 
Mulțumesc pentru prezență, o zi bună vă doresc.” 
 
 
 
 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 27 ianuarie 2022. 
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