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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 24 februarie 2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 1 reprezentant ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Baloga Csilla - sat Chilieni, lipsind: Kondor 
Ágota, Sipos Dóra-Viola. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. b 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 323/2022. Ședința se 
desfășoară în sala de ședință a consiliului local. 
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András, primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Vargha Fruzsina și Toth-Birtan Csaba, viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó, secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Bună 
ziua, salut cu drag pe toate lumea la ședința ordinară din februarie. Înainte de a trece la 
Ordinea de zi, ar trebui să votăm procesele verbale ale ședințelor din ianuarie. Primul ar fi cel 
din data de 27 ianuarie 2022. Vă rog să votați. 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilier lipsind din sală (Debreczeni László, 
Vargha Fruzsina). 
 „Următorul proces verbal este cel al ședinței extraordinare din 02 februarie 2022.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilier lipsind din sală (Kolcza István, Vargha 
Fruzsina). 
 „Și ultimul cel din data de 14 februarie 2022, ședință extraordinară.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Mulțumesc frumos. Aș dori să vă întreb dacă doriți să vă înscrieți la Diverse? Dl. 
primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș dori să 
propun 4 puncte la Diverse. Punctul D1 se referă la aprobarea modificării HCL nr. 393/2019 
privind transparența cheltuielilor bugetare reflectate în execuțiile bugetare ale municipiului 
Sfântu Gheorghe. Punctul D3, care se referă la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 261/2021 privind alocarea unei sume 
din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea programului sportiv al 
Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în toate competițiile interne 
și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, sezon competițional 
2021-2022, juniori și seniori respectiv organizare evenimente și competiții sportive”, cu 
modificările ulterioare și aprobarea proiectului actului adițional nr. 1 la Contractul de 
finanțare nr. 5/441/1/04.01.2022 încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean 
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe 
și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC. Punctul D5 se referă la rectificarea HCL nr. 



485/2021 privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis 
multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL nr. 116/2021. Și un punct D7, care se referă 
la rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc. Altcineva? Dl. viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și eu aș dori să propun trei 
puncte la Diverse. Punctul D2 se referă la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Punctul D4 se referă la modificarea 
și completarea HCL nr. 134/2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de 
urgență, iar punctul D6 se referă la aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reabilitare termică a blocului de locuințe 
strada Castanilor bl. 6 sc. A, B, C”, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Și aș 
dori să retrag punctul 13.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Să votăm separat despre punctele Diverse. Prima este D1. 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Punctul D2.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Mulțumesc frumos. Punctul D3.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Punctul D4.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Punctul D5.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Mulțumesc. Punctul D6.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Mulțumesc frumos. Punctul D7.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Să votăm Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Vargha Fruzsina). 
 „Mulțumesc frumos. 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 
asemenea situații? Dl. viceprimar.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să vă anunț despre 
faptul că nu particip la deliberarea și votarea punctului 15.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc. Vajna László.  
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Nici eu nu doresc să particip la 
deliberarea și votarea punctelor 11 și D3.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc. Nici eu nu voi participa la deliberarea și la votarea punctului 10. Mulțumesc 
începem cu dezbaterea primului punct.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 



bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.12.2021. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. La 
sfârșitul anului 2021 bugetul rectificat de mai multe ori, totalizează suma de 208.668.600 de 
lei, din care am realizat 92,97 %, adică 191.521.228 de lei, din care 47.723.887 lei am primit 
din bugetul central, iar 18.288.160 lei din proiecte pe contul primăriei. Un total de 
174.474.901 de lei, deci în procent de 83,61%, au fost efectuate cheltuieli. Instituțiile 
culturale au realizat un venit de 1.636.343 de lei prin organizarea de evenimente. Am primit 
finanțări de la fonduri externe în valoare de 503.038 lei. La sfârșitul anului pe contul 
trezoreriei am avut suma de 19.704.585 de lei. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc. Aveți observații, întrebări? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I și V au 
acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 56/2022. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei 
sume de bani din bugetul local pentru instituirea fondului de relaţii internaţionale, pe anul 
2022. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În anul 
2022 aprobăm un fond de 40.000 lei, care va fi folosit pentru suportarea cheltuielilor de 
transport şi diurnă cu ocazia deplasărilor efectuate de către delegaţiile oficiale în străinătate. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți observații, întrebări? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I și V 
au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 57/2022. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinirii 
bisericilor creştine din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Dorim să 
acordăm un sprijin financiar bisericilor din Sfântu Gheorghe, Chilieni și Coșeni pentru 
încălzire și cheltuieli pentru întreținerea lăcașurilor de cult. Creșterea prețurilor energiei 
termice aduce în stare dificilă și bisericile, deci primăvara, pentru acest scop am dori să 
alocăm suma de 680.000 de lei din bugetul local. Deci bisericile care folosesc gaze pentru 
încălzire primesc suma de 45.000 lei, iar acele biserici și capele care folosesc lemn de foc 
pentru încălzire primesc o sumă între 5000 și 10.000 lei. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc. Aveți observații, întrebări? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I, III și V au 
acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 58/2022. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului de 
minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă în municipiul Sfântu 
Gheorghe pentru PRODUCȚIE CS.I.T. S.R.L. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
PRODUCȚIE CS.I.T. S.R.L. ar dori să beneficieze de unul din programele noastre de 
minimis. Având în vedere crearea unui loc de muncă, 1 persoană nou angajată cu contract de 
muncă pe perioadă nedeterminată, iar investiția este în valoare de 289.900 euro, de aceea 
acordăm timp de 3 ani reducerea impozitului pe clădire în cotă de 20%. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc. Aveți observații, întrebări? Dacă nu sunt, comisiile de specialitate I și V au 



acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 59/2022. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Sfântu Gheorghe, pe anul 2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La Direcţia de Asistenţă 
Socială din cadrul Compartimentului Consiliere Programe Sociale am dori să transformăm 
postul contractual vacant de Inspector de specialitate, gradul II cu studii superioare în 
Inspector de specialitate, gradul debutant cu studii superioare. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc. Aveți observații, întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 60/2022. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Casei de Cultură “Kónya 
Ádám” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022. Prezintă: Vargha Fruzsina, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Din cadrul 
Casei de Cultură “Kónya Ádám” am dori să aprobăm organigrama şi statul de funcţii pentru 
un număr de 25 de persoane, respectiv propun transformarea postului vacant de consilier 
juridic grad I în consilier juridic (S) debutant. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, IV și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 61/2022. 
 PUNCTUL VII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei 
Mureşanu” din municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022. Prezintă: Vargha Fruzsina, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „La Teatrul “Andrei Mureşanu” 
este vorba de aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru un număr de 41 de 
persoane și nu au solicitat transformări la nici un post. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Comisiile de specialitate I, IV și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 62/2022. 
 PUNCTUL VIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Tamási Áron” din 
municipiul Sfântu Gheorghe, pe anul 2022. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „La fel ca și în cazul Teatrului 
“Andrei Mureşanu” nici aici nu sunt transformări de posturi și vorbim de 106 de persoane. 
Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, IV și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 63/2022. 
 PUNCTUL IX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația pentru Dezvoltarea 



Turismului în Județul Covasna pe anul 2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Adunarea generală a 
asociaților Asociației pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna a stabilit pentru 
municipiul Sfântu Gheorghe o cotizație anuală de 500.000 lei, pe care o prezentăm pentru 
aprobare.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 64/2022. 
 PUNCTUL X de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizației anuale a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația ”Asociația Vadon” pe anul 
2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Asociația ”Asociația Vadon” 
solicită o cotizație în valoare de 2.525.000 lei, printr-o hotărâre a adunării generale. Bugetul 
anual al asociației este în valoare de 3.196.000, deci restul de 661.000 lei îl va obține din 
veniturile proprii și din alte surse.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot 
(Magyarosi Imola-Piroska), HOTĂRÂREA NR. 65/2022. 

PUNCTUL XI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „MULTI-TRANS SA prevede 
pentru anul 2022 venituri în sumă de 5.567.0000 de lei, cheltuieli în sumă de 534.300.000 lei, 
iar un profit brut de 224.000 lei. Trebuie remarcat faptul că din acesta 4.125.000 lei este 
prevăzut ca o subvenție din partea Consiliului Local.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă reamintesc, că dl. Vajna László nu va 
participa la vot. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NR. 66/2022. 

PUNCTUL XII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al societății URBAN - LOCATO SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2022. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „URBAN - LOCATO SRL 
pe anul 2022 prevede un venit de 3.671.000 lei, cheltuieli de 3.659.000 lei și un venit brut de 
12.000 lei. La venituri suma de 1.235.000 de lei este subvenția pentru încălzire, primită de la 
Consiliul Local.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 67/2022. 

PUNCTUL XIV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Váradi József. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 



 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Am dori să achiziționăm o 
locuință cu două camere pe strada Váradi József, cu o suprafață utilă de 52,78 mp de la 
Caritas. Raportul de evaluare a evaluat locuința la suma de 138.670 lei. Locuința 
achiziționată va avea destinația de locuinţă de necesitate.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 68/2022. 
 PUNCTUL XV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Contractului de parteneriat nr. 3489/14.05.2002 încheiat între Consiliul Local al municipiului 
Sfântu Gheorghe și Asociația „Míves”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În anul 
2002 Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a încheiat un contract de parteneriat cu 
Asociația „Míves”. Având în vedere activitatea asociației de a păstra valorile, respectiv de a 
crea valori, am dori să prelungim acest contract până la data de 14 mai 2042, deci cu încă 20 
de ani, totodată am dori majorarea sumei de 25.000 le, cu care îi sprijinim anual, la suma de 
60.000 lei. Mulțumesc frumos” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Dl.viceprimar nu a votat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot (Toth-
Birtan Csaba), HOTĂRÂREA NR. 69/2022. 
 PUNCTUL XVI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Contractului de închiriere nr. 15485/2014 cu proprietarii terenului pe care 
funcţionează grădinăria municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Ciucului. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Grădinăria orașului are 
nevoie în continuare de acest teren pentru depozitarea temporară a diferitelor materiale, de 
aceea propunem prelungirea contractului cu un an, până la data de 28 februarie 2023. Este 
vorba de un teren de 1435 mp, iar raportul de evaluare a stabilit un preț de chirie în valoare de 
1,70 euro/mp/an.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 70/2022. 
 PUNCTUL XVII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
bunului imobil proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul 
Frumos nr. 5, bl. 3, sc. A, ap. 1, către Kiss Csaba. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Chiriașul a solicitat 
cumpărarea locuinței, la care are dretul conform legii. Este vorba de o locuință de 47,67 mp. 
A fost evaluată de către evaluator la suma de 13.700 euro, la care se mai adaugă o o sumă de 
6.435,62 lei, cheltuială care s-a realizat între timp. Și cei de la Câmpul Frumos pot cumpăra 
locuințele în tranșe, dar chiriașul ar dori să plătească integral. La acest proiect de hotărâre aș 
mai adăuga câteva explicații la câteva întrebări, care au fost ridicate în comisia economică. În 
proiectul de hotărâre, la art. 1 părțile comune, respectiv terenul nu figurează în procentaj, ci 
în mp. În raportul de specialitate al compartimentului de specialitate figurează cu 8,26%. La 
acest lucru Direcția Patrimoniu, care a elaborat proiectul de hotărâre, mi-a spus că și cartea 
funciară figurează atipic în mp și nu în procentaj, dar conform lucrărilor topografice 



personalul din cadrul compartimentului de specialitate l-a transformat în procent. Astfel din 
acest punct de vedere este în regulă conținutul. Însă repet rugămintea comisiei economice, ca 
punctul ar trebui schimbat în virgulă atât la 19,09 mp cât şi la 49,16 mp, deoarece așa este 
corect, lucru omis de agajații compartimentului de specialitate.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 71/2022. 
 PUNCTUL XVIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
transmiterii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe ale unor 
apartamente situate pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, care vor avea destinația de 
locuinţe de necesitate și aprobarea transmiterii dreptului de administrare în favoarea Direcției 
de Asistență Socială Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În titlul 
proiectului de hotărâre apare aproape toate informațiile importante. Este vorba de două 
locuințe. Am dori transmiterea acestor locuințe din domeniul privat în domeniul public al 
Municipiului Sfântu Gheorghe și să fie declarate ca locuinţe de necesitate, iar dreptul de 
administrare ar avea Direcției de Asistență Socială. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 72/2022. 
 PUNCTUL XIX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind reglementarea 
situaţiei juridice a unei construcţii, precum și prelungirea unor contracte de concesiune asupra 
unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor pe terenurile alăturate. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În acest caz este vorba de un 
acces la un spațiu comercial de pe str. Grigore Bălan bl. 28. Dorim să prelungim contractul 
până la data de 31 decembrie 2026. Este un teren de 5,8 mp, și am concesiona și în acest caz 
la prețul de 5 euro/mp.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți 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 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 73/2022. 
 PUNCTUL XX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici precum și a cofinanțării investiției 
”Extindere RED zona pentru Amenajări sportive și parcaj-Zona Nord DN 12 Sfântu 
Gheorghe”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Încerc să 
traduc în limba maghiară titlul acestui proiect de hotărâre. Acum câțiva ani am inițiat, ca să 
contruim o rețea nouă de electricitate în jurul Sepsi Arena, stadionul Sepsi OSK, Facultatea 
Sapientia, respectiv patinoar, care se află în construire. Această procedură a fost foarte 
îndelungată, a trebuit să așteptăm mai mulți ani până când firma de electricitate a elaborat 
documentația corespunzătoară. Valoarea totală a investiției este de 2.848.860,28 lei, din care 
contribuția DEE România este de 50 %, iar 50 % este contribuția municipiului Sfântu 
Gheorghe. Alte drepturi și obligații sunt prevăzute în proiectul contractului de finanțare, care 
este anexă la proiectul de hotărâre.”  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 



Mulțumesc frumos. Aveți 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 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 74/2022. 

PUNCTUL XXI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
actualizării anuale, revizuirii şi stabilirii chiriilor aferente locuinţelor ANL din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, începând din data de 01.03.2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Trebuie se aprobăm acest 
lucru în fiecare an conform Legilor în vigoare. Pe de o parte există o metodologie pentru 
calcularea chiriei, conform căruia se calculează chiria pentru fiecare locuință. Pe de altă parte 
conform venitului familiei, care locuiește acolo, se poate reduce chiria potrivit a trei categorii. 
Calculele pentru cele 154 locuințe se află în anexa proiectului de hotărâre.  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 75/2022. 
 PUNCTUL XXII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reglementării circulației autovehiculelor aparținând școlilor de șoferi pentru instruirea 
practică pe străzile din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a inițiat reglementarea circulației 
autovehiculelor aparținând școlilor de șoferi, restricția la ora de vârf. Față de proiectul de 
hotărâre aș avea câteva propuneri de modificare, deoarece ieri seara m-am întâlnit cu 
reprezentanții școlilor de șoferi, și ne-am înțeles... Chiar acum mi-a șoptit colega... Și d-na 
secretar general foarte sever m-a întrebat dacă vom avea avizul poliției, și au am știut că până 
încep propoziția va sosi avizul. Ne-am înțeles, și astfel și ei pot accepta și susțin propunerea 
Consiliului Local, ca dimineața între 7:30 și 8:30, iar după masa între 15:30 și 16:30 pe tot 
teritoriul orașului să fie interzisă circulația acestor autovehicule. Totodată am acceptat 
propunerea, ca în cazul sărbătorilor legale acest lucru să nu fie valabil, precum și ca nici în 
vacanțe această restricție să nu fie valabilă. Eu consider că acest compromis este unul 
sănătos, m-am bucurat că ne-am ridicat de la masă în așa fel încât toată lumea a fost 
mulțumită de decizie. De aceea vă rog să fie aprobat în această formă, adică în primul rând să 
aprobăm modificările formulate, după care așa să aprobăm acest proiect de hotărâre. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Să luăm pe rând. Prima propunere este ca între 7:30 și 8:30, respectiv 
după masa între 15:30 și 16:30 să nu circule aceste mașini în oraș. Vă rog să votăm.  
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „A doua propunere este ca în cazul sărbătorilor legale, respectiv în vacanțe această 
restricție nu este valabilă. Vă rog să votăm și despre acest lucru.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm despre 
proiectul de hotărâre în întregime.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 76/2022. 
 PUNCTUL XXIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură 
”Kónya Ádám”, Consiliul Județean Covasna și Biblioteca Județeană ”Bod Péter” în vederea 
organizării și desfășurării evenimentului cultural Târgul de carte și festivalul de literatură 
contemporană din Sfântu Gheorghe „SepsiBook”. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 



 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Mă bucur 
că din nou pot să vă prezentăm un program care crează valoare, respectiv putem vota în 
legătură cu acesta, despre un contract de asociere, deoarece Municipiul Sfântu Gheorghe, 
Casa de Cultură ”Kónya Ádám”, Consiliul Județean Covasna și Biblioteca Județeană ”Bod 
Péter” muncesc pentru a organiza un festival de literatură contemporană, motiv pentru care 
este nevoie de acest contract de asociere, pentru ca totul să se desfășoară fără probleme și cu 
deservirea nevoilor. Evenimentul va avea loc în intervalul 26-29 mai 2022. Mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Comisiile de specialitate I, IV și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 77/2022. 
 PUNCTUL XXIV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile de evaluare a 
probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Urmează 
proba de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, s-a încheiat proba de scris, și conform Ordinului 
Ministrului Consiliul Local trebuie să numească un membru și un membru supleant în fiecare 
comisie. Vă rog să faceți propunerile și apoi să votați secret. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): ”Dau 
citire propunerilor. La Liceul Teologic Reformat: Kondor Ágota, iar Zsigmond József 
membru supleant. Liceul Technologic ”Puskás Tivadar”: József Álmos și Keresztes László, 
ca membru supleant. Liceul Economic ”Berde Áron”: Zsigmond József și membru supleant 
József Álmos. Școala Gimnazială ”Váradi József”: Keresztes László, iar ca membru supleant 
József Álmos. La Școala Gimnazială ”Néri Szent Fülöp” Keresztes László, iar ca membru 
supleant Zsigmond József. La Grădinița cu Program Prelungit ”Csipike” Kondor Ágota și ca 
membru supleant Tatár Imola. La Grădinița cu Program Prelungit ”Benedek Elek” Tatár 
Imola și ca membru supleant Keresztes László. Acestea sunt propunerile. Sunt obiecții, sau 
alte propuneri? Mulțumesc frumos, am aprobat cu 19 voturi pentru, în unanimitate. Acum să 
votăm proiectul de hotărâre în întregime.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 78/2022. 
 PUNCTUL XXV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea modificării 
Acordului de parteneriat între Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu 
Gheorghe și Direcţia de Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Agentia Județeană pentru 
ocuparea forței de muncă - Covasna și Școala Gimnazială “Gödri Ferenc” din Sfântu 
Gheorghe, pentru obținerea finanțării în cadrul apelului lansat de către Asociația Grup de 
Acțiune Locală ”Sepsi”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În timpul evaluării 
proiectului intitulat „Împreună pentru comunitate” trebuie făcute niște mici modificări ale 
bugetului, astfel se modifică și bugetul total, nu în mare măsură. Prezentul proiect modifică și 
contribuția Direcţiei de Asistenţă Socială, care va fi de 7.692,54 lei, care reprezintă 2,26% 
din valoarea costurilor.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 



 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 79/2022. 
 PUNCTUL XXVI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
schimbării destinației unui număr de 2 locuințe din cadrul Centrului Social al Direcţiei de 
Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „De acum încolo locuințele 
vor avea destinația de locuințe de necesitate și vor rămâne tot în administrarea Direcţiei de 
Asistenţă Socială.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Comisiile de specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 80/2022. 
 PUNCTUL XXVII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Municipiul Sfântu 
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în vederea finanțării costului 
anual pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, 
persoane cu dizabilități, persoane vârstnice instituționalizate, pe anul 2022. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Cred că și 
aici apare totul în titlu. Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în fiecare an 
cofinanțează, conform legislației în vigoare acordă o cofinanțare în vederea finanțării 
costurilor pentru copii/tinerii instituționalizați sau aflați la asistenți maternali profesioniști, 
persoane cu dizabilități, respectiv persoanelor vârstnice instituționalizate. Sumele apar în 
proiectul de hotărâre, deoarece sunt multe categorii și considerăm important ca aceste 
persoane să beneficieze de o îngrijire corespunzătoare. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm și noi.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 81/2022. 
 PUNCTUL XXVIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
preşedinte de şedinţă. 
 „În luna următoare d-na consilier Sipos Dóra-Viola va fi președintele de ședință, iar în 
cazul lipsei acesteia Székely Kincső. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 82/2022. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
HCL nr. 393/2019 privind transparența cheltuielilor bugetare reflectate în execuțiile bugetare 
ale municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
proiectul de hotărâre este vorba de modificarea HCL nr. 393/2019. Elaborăm întotdeauna 
execuția trimestrială a bugetului, pe care o înaintăm Consiliului Local, conform legii privind 
finanțele locale. Totodată se elaborează de către primărie și a instituțiile subordonate o 
documentație imensă despre situația achizițiilor publice și despre plățile efectuate, de aceea 
propunem modificarea alineatului 2 al articolului 1, în sensul că aceste documentații detaliate 
vor fi elaborate în cazul în care se solicită acest lucru de la primărie. Mulțumesc frumos. 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 



 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 83/2022. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL, Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorva de bugetul de 
venituri şi cheltuieli al SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL pe anul 2022. Pentru anul acesta firma 
prevede un venit de 3.000.000 lei, cheltuieli de 2.999.000 lei și un rezultat brut de 1.000 de 
lei.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 84/2022. 
 PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 
1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 261/2021 privind 
alocarea unei sume din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe pentru finanțarea 
programului sportiv al Asociației Clubul Sportiv Sepsi-SIC „Participarea ACS Sepsi Sic în 
toate competițiile interne și internaționale de baschet, tenis de masă, ciclism, lupte și handbal, 
sezon competițional 2021-2022, juniori și seniori respectiv organizare evenimente și 
competiții sportive”, cu modificările ulterioare și aprobarea proiectului actului adițional nr. 1 
la Contractul de finanțare nr. 5/441/1/04.01.2022 încheiat între Județul Covasna prin 
Consiliul Județean Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al 
municipiului Sfântu Gheorghe și Asociația Clubul Sportiv SEPSI-SIC. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Am dori 
să modificăm anexa aprobată prin HCL nr. 261/2021, și este vorba de finanțarea programelor 
sportive. În acest proiect de hotărâre este vorba de finanțarea Asociației Club Sportiv Sepsi-
SIC. Am aprobat o finanțare de 6.100.000 lei prin HCL nr. 261/2021, din care 3.018.890 lei 
este contribuția Județului Covasna, iar 3.081.110 lei este contribuția municipiului Sfântu 
Gheorghe. Defalcarea sumei susmenționate este în concordanță cu Ordinul ministrului 
tineretului și sportului, care prevede faptul, că în cazul finanțării programelor sportive 
multianuale durata contractului de finanțare nu poate depăși anul financiar, astfel este 
necesară încheierea unui contract secvențial în fiecare an financiar. Asociația Club Sportiv 
Sepsi-SIC a solicitat modificarea bugetului pe anul 2022, în așa fel, încât sumele 
susmenționate, aprobate anterior, cele necheltuite în anul 2021 să fie redistribuite pe anul 
2022, fără să modifice cuantumul total al finanțării. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, V și VI au acordat aviz favorabil. La comisia I dl. consilier Vajna László nu a 
votat. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 18 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NR. 85/2022. 
 PUNCTUL D4 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 134/2020 privind stabilirea situațiilor de acordare a ajutoarelor de 
urgență. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Prin HCL nr. 134/2020 am 
reglementat situația de acordare a ajutoarelor de urgență. Am dori să completăm lista 
cuprinsă în acesta cu trei noi situații. Prima ar fi acordarea unui ajutor persoanelor, familiilor 
care se confruntă cu riscul evacuării din locuințele lor din motive obiective. Al doilea caz 



acordarea unui ajutor de urgență pentru cheltuieli de închiriere ale unor spații de locuit 
persoanelor, familiilor care au fost victime ale violenței domestice, iar a treia este situația 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat, care se află în imposibilitatea achitării unor 
cheltuieli notariale legate de proceduri succesorale, nefiind alte posibilități de sprijin din 
partea familiei extinse sau acestea au fost epuizate, cu scopul de a beneficia de drepturile 
cuvenite.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I, III și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 86/2022. 
 PUNCTUL D5 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării 
HCL nr. 485/2021 privind aprobarea modificării și completării Schemei de ajutor de minimis 
multianual pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din municipiul Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna, aprobată prin HCL nr. 116/2021. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În acest 
proiect de hotărâre este vorba de modificarea HCL nr. 485/2021. Este necesar modificarea, 
corectarea unei erori formale. În locul articolului 10 alineatele (5), (6) și (14) se va citi 
articolul 9 alineatele (5), (6) și (14). Deci practic articolul 10 va deveni articol 9. Mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 87/2022. 
 PUNCTUL D6 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Lucrări de 
reabilitare termică a blocului de locuințe strada Castanilor bl. 6 sc. A, B,C”, din municipiul 
Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și scara A și B de la bl. 6 de 
pe strada Castaniilor se alătură programului Consiliului Local pentru reabilitarea termică. 
Prin împuternicirea asociației de proprietari am elaborat Documentația de avizare a lucrărilor 
de intervenții, care este cuprinsă în proiectul de hotărâre, respectiv bugetul, care este în 
valoare de 4.551.915, care conține și TVA.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
Mulțumesc frumos. Aveți 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 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 88/2022. 
 PUNCTUL D7 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Pe 27 
ianuarie, când am aprobat bugetul pe anul 2022 ministerul economiei și ministerul 
învățământului încă nu aproba și nu anunța în cazul instituțiilor de învățământ cuantumul cu 
care statul contribuie la costurile de întreținere ale instituțiilor. Noi atunci am aprobat 
bugetul, însă mai multe primării au așteptat acest lucru, astfel au putut aproba bugetul doar la 
mijlocul lunii februarie. Deoarece și noi doar în a doua parte a lunii februarie am primit 
aceste sume, acum le vom include în buget. Vom completa bugetul aprobat cu suma totală de 
6.614.610 lei, din care 6.414.020 de lei este suma provenită de la stat. Trebuie să vă spun că 



în cel mai bun caz această sumă va acoperi două treimi din cheltuieli, luând în considerare 
prețurile actuale de energie electrică. Încă nu știm în care direcție, dar deocamdată se pare că 
prețurile de la energie electrică nu scad, ci se măresc. Completăm cu 200.000 lei veniturile 
proprii. Astfel, până la sfârșitul anului calculăm cu o sumă de 235.602.860. Despre defalcarea 
sumelor vor spune mai mult. Vom suplimenta fondul de rezervă cu suma de 1.350.710 lei, 
astfel vom avea în total suma de 2.800.000 lei în fondul de rezervă. Vom sprijini cu suma de 
229.000 lei realizarea monumentului ,,In memoriam Vaszi Jánoska”. Vom sprijini cu 500.000 
lei pe SEPSI REKREATIV SA. Vom aloca suma de 3.000.000 pentru programul de minimis. 
Vom suplimenta cu suma de 1.000.000 lei bugetul Direcției de Asistență Socială. În afară de 
acestea mai sunt niște linii bugetare legate de investiții, la capitolul 68.02. Mulțumesc 
frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Aveți întrebări în legătură cu acesta? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 89/2022. 
 „Înainte de a încheia ședința aș dori să vă spun atenției faptul că vă așteptăm cu drag 
la seria de evenimente organizate de către Asociația Vadon cu ocazia Zilei Mondiale a Faunei 
Sălbatice. Programul începe vineri cu o proiecție de film la Cinematograful Arta, iar sâmbătă 
va avea loc deschiderea școlii de păduri ”Castelul vulpii”, astfel puteți veni cu copiii. Vor fi 
plimbări în pădure, căutare urme, deci va merita să veniți. Mulțumesc frumos. Datorită 
faptului, că la Diverse nu s-a înscris nimeni, 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 31 martie 2022. 
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