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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 14 februarie 2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, lipsind: Debreczeni László, 
Kádár Imola, Sipos Dóra-Viola, Székely Kincső. 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia emisă de primarul 
Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 315/2022. Ședința se desfășoară în sala de ședințe a 
consiliului local. 
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Vargha Fruzsina și Toth-Birtan Csaba 
viceceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al 
municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Salut pe 
toată lumea la ședința extraordinară de azi. Să începem ședința. Înainte de a vota Ordinea de 
zi aș dori să vă întreb, dacă cineva se înscrie la Diverse? Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să luăm pe Ordinea 
de zi 3 puncte la Diverse. Unul ar fi aprobarea Proiectului tehnic verificat, inclusiv devizul 
general modificat pentru obiectivul de investiții ”Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, 
reabilitare termică la Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc structura GPP Árvácska”, str. Romulus 
Cioflec nr. 14, din Municipiul Sfântu Gheorghe. Al doilea: modificarea HCL nr. 382/2021 
privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” și ale devizelor generale ale obiectivelor 
de investiții propuse la finanțare, iar al treilea se referă la modificarea HCL nr. 383/2021 
privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la 
Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat 
prin HCL 128/2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Soarelui”. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Dl. Comăneci?”  
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „La Diverse vroiam să mă 
înscriu.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.r.): „La 
sfârșitul ședinței? Bine, mulțumesc. (lb.m.): Să votăm separat despre punctele Diverse. Prima 
dată despre D1.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Despre punctul D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Și despre punctul D3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Să votăm despre Ordinea de zi în întregime.” 



 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 (lb.r./lb.m.): „Acum aș citi cele obișnuite: „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. Dacă sunt asfel de cazuri vă rog să semnalați. Dacă nu, să începem.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
municipiului Sfântu Gheorghe la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente 
din punct de vedere energetic, 2020-2024. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Dl. primar nu a ajuns, deci îl 
voi prezenta eu. Cu acest proiect de hotărâre am dori casarea a 4 autovehicule învechite, care 
au fost cumpărate între 2007 și 2011 și astfel cu ecotichetele primite după cele patru 
autovehicule am putea participa la programul național rabla între 2020-2024 și asfel am 
achiziționa 2 autovehicule pur electrice și 2 electrice hibride prin folosirea ecotichetelor.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva observații? Dacă nu sunt, aș dori să vă spun faptul că 
comisiile I, II și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm și noi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 46/2022. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA Sfântu Gheorghe, pe anul 2022. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „SEPSI REKREATÍV SA 
dorește să realizeze pentru anul 2022 un venit de 9.734.000 lei, cheltuieli în suma de 
973.000.000 lei, iar un rezultat brut de 4.000 lei. Aceste lucruri sunt incluse în proiectul 
bugetului, defalcat pe capitole.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva observații? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I și V au 
acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm și noi.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 47/2022. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Devizului 
general aprobat prin HCL nr. 409/2021 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Nouă” din 
municipiul Sfântu Gheorghe și al Solicitării de finanțare aprobat prin HCL nr. 382/2021 
privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de 
investiții propuse la finanțare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Pentru programul lansat anul 
trecut și municipiul Sfântu Gheorghe s-a înscris cu listă destul de lungă. Cred că au fost mai 
mult de 50 de poziții, erau mai ales modernizare străzi, respectiv a podului din cartierul 
Simeria. Se solicită prioritizarea acestora, cu data de azi, respectiv să actualizăm în câteva 
cazuri și bugetul, ce se va întâmpla în cazul mai multor străzi. Prima este în cazul străzii 
Nouă, unde proiectantul a estimat valoarea totală a investiției la suma de 1.229.695,87 lei, din 
care 1.165.908 lei dorim să obținem din bugetul de stat, prin programul ”Anghel Saligny”.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva observații? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I, II și V 
au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm despre punctul 3.” 



 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 48/2022. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Devizului 
general aprobat prin HCL nr. 35/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Tutunului” din municipiul 
Sfântu Gheorghe și al Solicitării de finanțare aprobat prin HCL nr. 382/2021 privind 
aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de 
investiții propuse la finanțare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În acest caz strada Tutunului 
a fost evaluată la suma de 3.107.339,56 lei cu TVA, din care solicităm suma de 2.995.292,60 
din bugetul de stat prin programul ”Anghel Saligny”.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva observații? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I, II și V 
au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 49/2022. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea Devizului 
general aprobat prin HCL nr. 33/2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Ceferiștilor” din municipiul 
Sfântu Gheorghe și al Solicitării de finanțare aprobat prin HCL nr. 382/2021 privind 
aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la 
Programul național de investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de 
investiții propuse la finanțare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În cazul străzii Ceferiștilor 
valoarea estimată este de 4.299.599,89 lei, din care solicităm suma de 4.149.744,42 de lei din 
bugetul de stat prin programul ”Anghel Saligny”.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva observații? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I, II și V 
au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 50/2022. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și 
comlpetării Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Municipiului Sfântu Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit pentru 
tineret: “Sfântu Gheorghe Sprijină Tinerii”, aprobat prin HCL nr. 281/2013, cu modificările 
și completările ulterioare. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „În acest proiect de hotărâre 
este vorba de modificarea regulamentului proiectelor de tineret, pe care o modificăm în 17 
puncte, deoarece experiența anilor precedenți ne-a arătat că trebuie să explicăm câteva 
elemente mai exact, ca să fie mai accesibil tinerilor aceast sprijin. Din anul acesta se va 
completa regulamentul anterior cu un punct, care se referă la comisia de contestație, care 
până acum nu era în regulament. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I, V și 
VI au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 51/2022. 
 PUNCTUL VII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisia locală de 
recrutare-încorporare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și Consiliului Local poate 



desemna un reprezentant în comisia locală de recrutare-încorporare, care este gestionată de 
către centrul militar local al armatei. Propun, ca dl. primar Antal Árpád-András să reprezinte 
orașul în această comisie, și el și-a exprimat dorința de a fi acolo, deci vă rog să votăm despre 
acest lucru.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Va fi 
vot secret, deci vă rog să completați buletinul de vot și să puneți personal în urnă. Mulțumesc 
frumos. Am votat cu 17 voturi pentru, în unanimitate. Comisiile de specialitate I și V au 
acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 52/2022. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului 
tehnic verificat, inclusiv devizul general modificat pentru obiectivul de investiții ”Creşterea 
calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică la Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc 
structura GPP Árvácska”, str. Romulus Cioflec nr. 14, din Municipiul Sfântu Gheorghe. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a elaborat proiectul tehnic 
și devizul general pentru grădinița Árvácska, pe care o înaintăm consiliului și încercăm să 
începem lucrările cât mai curând. Suprafața construită a grădiniței Árvácska este de 1062 mp, 
iar suprafața utilă este de 2030,85 mp. Proiectul tehnic vizează în primul rând creșterea 
eficienței energetice a clădirii, pe peretele clădirii va fi montat izolație termică de polistiren 
expandat de 10 cm. Izolația acoperișului va fi din polistiren extrudalt de 16 cm, iar tavanul 
subsolului va fi izolat termic cu un strat de 15 cm. În proiect se propune schimbarea 
încuietorilor în totalitate. Prevede instalarea unor panouri fotovoltaice, instalarea unei 
centrale termice cu gaze de 150 kW, se propune montarea unei pompe de caldură aer-apă de 
45 kW. Cu aceste lucrări consumul de energie primară în clădire s-ar reduce cu 63%. Acest 
proiect are un cost de 4.167.558,12 lei cu TVA.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate 
I, II și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 53/2022. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
382/2021 privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu 
Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și ale devizelor generale ale 
obiectivelor de investiții propuse la finanțare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În acest caz modificăm, 
actualizăm devizul general la 3 străzi și tot prin programul „Anghel Saligny”. În cazul străzii 
Bolyai János valoarea totală a investiției este de 1.260.686 de lei, din care dorim să solicităm 
suma de 1.114.246 lei prin Programul „Anghel Saligny”. La strada Horea, Cloșca și Crișan 
valoarea este de 1.318.717 de lei, din care dorim să obținem suma de 1.177.008 de lei. Iar în 
cazul străzii Mică bugetul este de 493.594 și dorim să solicităm suma de 455.161 de lei.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, II și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 54/2022. 
 PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre modificarea HCL nr. 
383/2021 privind aprobarea cererilor de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu 
Gheorghe la Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și modificarea devizului 
general, aprobat prin HCL 128/2020 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Soarelui”. Prezintă: Toth-



Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La fel și în cazul străzii 
Soarelui am depus o cerere de finanțare prin Programul ”Anghel Saligny”. Din bugetul total 
de 1.329.300 lei dorim să solicităm suma de 1.219.568 de lei.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Are cineva întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, II și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm și despre acest punct.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 55/2022. 
 DIVERSE: 
 „Aș da cuvântul d-lui Comăneci Liviu, care s-a înscris la Diverse.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Aș vrea să atrag atenția că 
lângă magazinul Penny, în spate, unde este poarta la Jandarmerie este, să zic, o haită de câini 
acolo, vreo 15 și nu sunt cățeluși, sunt niște dulăi foarte mari și vin până aici, lângă bloc, 
unde trec copii la școală dimineața. Am auzit de mai multe ori țipând copii, s-au speriat. Nu 
știu dacă chiar vor să muște sau vor să joace, dar copii se sperie, și cred că ar trebui făcut 
ceva. Cei de la jandarmerie știu, că au mai fost acum vreo doi ani problema asta, când au 
venit băieții de la ecarisaj să îi ia. Știu că au zis să sunt câinii lor, au băgat în curte acolo, s-au 
certat cu băieții, dar atunci să-și asume. Și dacă se întâmplă ceva să spună, că sunt câinii lor. 
Deci trebuie făcut ceva acolo, că dacă se întâmplă să muște pe cineva, ar face lucrurile mai 
urâte, decât atât. Și aș vrea să mai întreb un pic, dacă poate să răspundă dl. viceprimar, sau d-
na viceprimar: în ce stadiu sunt lucrările la Mihai Viteazul? Mulțumesc.”  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Legat de câini, o să anunțăm 
ecarisajul și Poliția Locală, dacă nu se descurcă cu cei de la Jandarmerie să intervină. Legat 
de școala Mihai Viteazul sunt probleme la școală, sunt probleme de ordin, să zicem juridic, 
care din păcate sunt în calea realizării lucrărilor. Am găsit modalitatea, unele lucrări, care 
trebuiesc făcute nu figurau în devizul inițial. Dintre aceste unele au fost efectuate de 
constructor fără să fie aranjat din punct de vedere a documentelor, dar se pare că am găsit 
modalitate de rezolvare. Probabil la o viitoare ședință de consiliu local vom aproba o 
modificare a devizului și pe niște dispoziții de șantier pot fi aceste lucrări realizate. Am 
primit foarte multe sesizări din partea școlii și suntem pe cale să le rezolvăm, însă legile 
trebuie respectate. Nici constructorul nu este un partener foarte bun și asta ne crează 
probleme. Putem să rezolvăm într-o ședință următoare aceste probleme, care a stat în calea 
lucrărilor.”  

Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Mulțumesc. E pentru 
cealaltă lucrare, cu celelalte corpuri, unde e școala? Deci nu vorbesc de cămin și de sala de 
sport.”  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Nu pot să vă spun exact, dar 
proiectarea este în curs. Nu știu exact în ce stadiu este. Ne interesăm după ședință și vă spun. 
La investiții mă interesez și vă spun.” 

Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Închei ședința și vă doresc o după amiază plăcută.” 

 
 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. 
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