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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 02 februarie 2022, 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, Baloga Csilla - sat 
Chilieni, lipsind: Ferenczy Ágnes-Kanila, Kolcza István. 
 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. 
83/2022. 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. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Bună 
ziua. Aș dori să fac prezența.” 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 (lb.m.): ”Înainte să începem, aș dori să vă întreb, dacă cineva se înscrie la Diverse?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Da, aș dori să propun 7 
puncte la Diverse, în Ordinea următoare: D1 se referă la aprobarea achitării cotizaţiei de 
membru a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022 către Asociaţia Grup de Acţiune 
Locală SEPSI. D2 se referă la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2022. 
D3 este modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 92/2019 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Modernizarea transportului în comun 
prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public”, cu modificările și 
completările ulterioare. D4 este modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 
114/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare 
terminal transport public urban-județean, interjudețean”, cu modificările și completările 
ulterioare. D5- se referă la modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 117/2019 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Sistem de 
management al traficului”, cu modificările și completările ulterioare. D6 este modificarea 
devizului general, aprobat prin HCL nr. 118/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții „Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz 
pe traseul de transport public”, cu modificările și completările ulterioare. Ultimul, punctul D7 
se referă la aprobarea modificării Contractului de prestări servicii nr. 7853/2016 încheiat între 
Municipiul Sfântu Gheorghe și Piconet SRL.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc frumos. Înainte să trecem la dicutarea Ordinii de zi, vă rog să votăm despre 



luarea pe Ordinea de zi a punctelor Diverse. Deci de la D1 până la D7.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Sunt de acord cu luarea pe 
Ordinea de zi punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r.): „Sunt de acord ca punctele de la D1 
până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele 
de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca proiectele de 
hotărâri de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu luarea pe Ordinea 
de zi a proiectelor de hotărâri D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord ca proiectele de hotărâri 
de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt și eu de acord ca 
proiectele de hotărâri de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt și eu de acord ca proiectele de 
hotărâri de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca proiectele de 
hotărâri de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord cu luarea 
pe Ordinea de zi a proiectelor de hotărâri D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord ca proiectele de 
hotărâri de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt și 
eu de acord cu luarea pe Ordinea de zi a punctelor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu luarea pe 
Ordinea de zi a punctelor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt și eu de acord ca proiectele de 
hotărâri de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord cu luarea pe 
Ordinea de zi a punctelor D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele de la D1 
până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele de la 
D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de zi. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mă alătur celor care au vorbit 
înaintea mea și sunt de acord ca punctele de la D1 până la D7 să fie introduse pe Ordinea de 
zi.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Lakatos László). 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc frumos. Acum să votăm despre Ordinea de zi în întregime.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Sunt de acord cu Ordinea 
de zi în întregime.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
completată.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 



întregime.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea 
de zi.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
în întregime.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
Ordinea de zi în întregime.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
completată.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt și 
eu de acord cu Ordinea de zi completată.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
completată.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Și eu sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu Ordinea 
de zi.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 18 voturi, 1 consilier lipsind de la vot (Lakatos László), Ordinea de zi. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Acum aș citi: 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. Sunt astfel de 
cazuri? Vă rog să votăm acum despre faptul că o să fie prezentate toate proiectele de hotărâri 
și după aceea votăm.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.r./lb.m.): „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.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt și 
eu de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt și eu de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 



 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./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.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Acum trecem la punctul 1.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a 
vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, 
aprobat prin HCL nr. 4/2017, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Proiectul de hotărâre propune 
modificarea regulamentului de parcare cu plată, din următoarele considerente: se introduc 17 
noi locuri de parcare cu plată, acestea vor fi în curtea Hotelului Șugaș. Se delimitează două 
zone de parcare cu reglementare distinctă, până acum am avut numai o singură zonă de 
parcare. Se introduce această zonificare în definiția parcărilor publice, în articolele care 
reglementează plata rin SMS, în articolele care reglementează abonamentul și anume: în zona 
0 se poate parca cu abonament fără loc rezervat, numai pentru riverani, în restul parcărilor 
pentru toată lumea. La articolele care reglementează prevederile referitoare la sancțiuni, și 
anume pentru intrarea în legalitate în zona 1 trebuie plătită taxa de parcare pentru două zile, 
respectiv în zona 0 taxa de parcare pentru trei zile, pentru intrarea în legalitate în termen de 
48 de ore. Și printr-un articol al hotărârii se completează și HCL privind aprobarea stabilirii 
impozitelor și taxelor locale pe anul 2022, în care se introduce taxarea diferențiată pentru 
zona 1 și anume: 3 lei/oră și 75 lei/lună, abonamentul lunar 500 de lei/an, abonament anual, 
respectiv în zona 0 5 lei/oră, 10 lei/2 ore și 8 lei pentru fiecare oră după cele două ore 
trecute.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 38/2022. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Urmează D1.” 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizaţiei de membru a municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022 către Asociaţia Grup de 
Acţiune Locală SEPSI. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Cotizația anuală 
propusă pentru Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI este de 150.000 de lei. Vă rog să 
susțineți.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 39/2022. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
”Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Urmează punctul D2.” 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al 
municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Planul anual de acțiune 
privind serviciile sociale este prezentat în mai multe capitole. În prima parte sunt prezentate 
contractele, respectiv asocierile cu partenerii vechi, tradiționali, bugete alocate și surse de 
finanțare. În partea a doua sunt prezentate serviciile noi, care până acum nu au existat și se 
propun de anul acesta pentru finanțare. Aici aș aminti centrul de servicii comunitare și suport, 
pentru care ședința trecută am adoptat o hotărâre privind modificarea organigramei Direcției 
de Asistență Socială, cu trei persoane. Pentru acesta bugetul alocat este de 212.400 de lei. Un 



alt serviciu nou este echipa mobilă de intervenție, pentru a intervenii în asistarea victimelor, 
violență în familie și alte categorii de persoane vulnerabile aflate în situație de risc și 
dificultate, cu un buget de 180.000 de ron. Serviciul de ambulanță socială pentru grupuri 
vulnerabile, unde este alocat un buget de 60.000 de ron. Centrul de informare și consiliere 
pentru persoane vârstnice și aparținători, un buget de 70.000 de lei. Respectiv programul 
rețeaua de sprijin, care este o linie telefonică de urgență și servicii tot pentru grupuri 
vulnerabile, cu un buget total de 63.180 lei, și un serviciu mobil de acordare a hranei, 
denumit masa pe roți pentru persoane vârstnice și pentru persoane cu dizabilități, cu un buget 
de 195.317 ron. Pardon, mai este un centru de zi pentru persoanele fără adăpost cu reședință 
sau domiciliu în Sfântu Gheorghe, cu un buget total de 211.680 de lei. În capitolul următor se 
perzintă programul de contractare a serviciilor, după aceea planificarea acțiunilor de 
informare a publicului despre aceste servicii. Și un ultim capitol: programul de formare și 
îndrumare a oersonalului, care va participa la realizarea acestor servicii.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 40/2022. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
”Mulțumesc frumos. Comisiile de specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Urmează 
punctul D3.” 
 PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea devizului 
general, aprobat prin HCL nr. 92/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții: „Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou 
pentru vehicule de transport public”, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Cu permisiunea 
dumneavoastră aș prezenta punctele D3, D4, D5 și D6 grupat. La acest pachet de proiecte de 
mobilitate, bazate pe planul de mobilitate, am primit proiectele tehnice de la proiectant, 
bineînțeles o oarecare întârziere și avem și emoții din acest punct de vedere, din motive 
tehnice bazate pe faptul că la nivelul proiectelor tehnice se detaliează aceste lucrări și apar 
elemente tehnice noi, care nu au fost cuprinse în studiul de fezabilitate, respectiv din motive 
financiare, care se datorează majorării prețurilor, atât la materialele de construcții, cât și la 
manoperă, la toate proiectele valorile devizelor generale cresc, diferențiat în funcție de 
complexitatea lucrărilor. Vă prezint la toate cele 4 valoare totală cu TVA, la care ajunge 
proiectul și diferența față de nivelul care a fosdt votat după elaborarea studiului de 
fezabilitate fără TVA. La acest depou al companiei de transport public local valoarea 
devizului general devine 19.829.334. Diferența față de devizul general votat este de 
5.422.636 lei, valoare fără TVA, deci asta este diferența cea mai mare. Bineînțeles este și 
lucrarea cea mai complexă din punct de vedere al construirii. La terminalul care leagă 
transportul județean, interjudețean cu transportul public local, valoarea totală devine 
5.196.354 lei, iar diferența, fără TVA, față de devizul general votat, la nivel de studiu de 
fezabilitate este de 890.673 lei. La sistemul de management al traficului, valoarea totală 
devine 27.027.785 lei cu TVA, iar diferența față de devizul general votat este de 1.345.470 de 
lei, nu este inclus taxa de valoare adăugată. Respectiv la stația de capăt din str. Berzei, 
respectiv stațiile de autobuz noi, care se realizează, valoarea totală a devizului general devine 
9.101.642 de lei, iar diferența față de devizul general vechi este de 1.287.143 de lei. 
Mulțumesc.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 41/2022. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc frumos. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil punctelor D3, 
D4, D5 și D6. Mergem mai departe.” 



 PUNCTUL D4 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea devizului 
general, aprobat prin HCL nr. 114/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Realizare terminal transport public urban-județean, interjudețean”, cu 
modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 42/2022. 
 PUNCTUL D5 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea devizului 
general, aprobat prin HCL nr. 117/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Sistem de management al traficului”, cu modificările și completările 
ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 43/2022. 
 PUNCTUL D6 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea devizului 
general, aprobat prin HCL nr. 118/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Realizare stație de capăt și modernizarea stațiilor de autobuz pe 
traseul de transport public”, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 44/2022. 
 PUNCTUL D7 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
Contractului de prestări servicii nr. 7853/2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și 
Piconet SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Firma Piconet 
administrează sistemul de achitare a taxei de parcare prin SMS și contractul a trebuit adaptat 
la introducerea acelor două zone de parcare.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 45/2022. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc frumos. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Urmează să 
votăm despre aceste proiecte de hotărâri.” 
 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 1, respectiv 
cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 
1, la fel și cu punctele de la D1 până la D7.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu punctele 1, 
D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu punctele 1, D1, D2, 
D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1, respectiv cu 
punctele de la D1 până la D7.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu 
punctul 1, respectiv cu punctele de la D1 până la D7.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele de la D1 până la D7.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt și eu de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
punctul 1, respectiv cu punctele de la D1 până la D7.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 1, 



respectiv cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
„Sunt de acord cu punctul 1, respectiv cu punctele de la D1 până la D7.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv și cu punctele de la D1 până la D7.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1 D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1, D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 
1, respectiv cu punctele D1 D2, D3, D4, D5, D6 și D7.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu punctele D1 D2, D3, D4, D5, D6, D7.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): 
”Mulțumesc frumos. Vă doresc o zi bună. 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 24 februarie 2022. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETAR GENERAL 
    Magyarosi Imola-Piroska                          Kulcsár Tünde-Ildikó 
 

 

 

 


