
 

 

 
 
 
 
Nr. 47/2022 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 09 martie 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: Comăneci Liviu-Vasile. 
 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. 416/2022. Ședința se desfășoară prin sistemul de audioconferință STS. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba, Vargha Fruzsina 
viceprimaii municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Bună ziua. 
Bine ați venit la ședința extraordinară a consiliului, aș dori să fac prezența.” 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 (lb.m.): „Datorită faptului că dl. Comăneci Liviu nu este prezent, aș propune să 
continuăm în limba maghiară. Avem 12 puncte pe Ordinea de zi și aș dori să vă întreb, 
dacă cineva are propuneri la Diverse?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Da, sunt Toth-Birtan 
Csaba și aș dori să retrag de pe Ordinea de zi punctul 11, la cererea d-lui primar. Totodată 
aș dori să propun un punct D1, care se referă la aprobarea Proiectului tehnic și devizul 
general modificat pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea unor terenuri de sport - 
cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, respectiv un punct D2, 
care se referă la aprobarea unui ajutor de stat în favoarea ACS SEPSI OSK pentru 
acoperirea pierderilor provocate în contextul actualei epidemii de COVID-19.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Mai sunt și alte propuneri la Diverse? Atunci vă rog să votăm despre luarea pe 
Ordinea de zi a punctelor D1 și D2. Vă rog să spuneți separat dacă sunteți de acord ca D1, 
respectiv D2 să fie luat pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și 
D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord ca 
punctele D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord ca 
punctele D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și D2 să 



 

 

fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord ca 
punctele D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și D2 
să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 
și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord ca 
punctele D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și 
D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și 
D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și 
D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord ca 
punctele D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Și eu sunt de acord 
ca punctele D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și 
D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele 
D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele D1 și D2 
să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Sunt de acord ca punctele 
D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Și eu sunt de acord ca punctele 
D1 și D2 să fie introduse pe Ordinea de zi.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Acum v-aș ruga să votați Ordinea de zi în întregime.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi în întregime.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
Ordinea de zi în întregime.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea 
de zi în întregime.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 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.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
în întregime.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
Ordinea de zi.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Și eu sunt de acord 
cu Ordinea de zi în întregime.” 
 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 în întregime.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi în 
întregime.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi în întregime.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi 
în întregime.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „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 situații?” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Aș dori să semnalez faptul că la 
punctele 5, 8 și 9 nu voi participa la deliberare și vot.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Înainte de a intra 
în dezbaterea Ordinii de zi, v-aș ruga să votăm despre faptul că vom vota la sfârșit 
proiectele de hotărâri, deoarece în total avem 13 puncte. Deci vă rog să fiți de acord, ca să 
votăm la sfârșit.”  
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu propunerea.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt și eu 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.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 



 

 

 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Și eu sunt de 
acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „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.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc pentru 
votare. Începem cu punctul 1.” 

PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea achitării 
cotizației anuale de membru a municipiului Sfântu Gheorghe către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUACOV”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Adunarea generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV” o cotizație de membru pentru 
municipiul Sfântu Gheorghe în valoare de 100.000 lei. Vă rog să aprobați.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc. Aș 
dori să menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații în legătură cu proiectul de 
hotărâre? Dacă nu, putem trece la punctul 2.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 90/2022. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Vasile 
Goldiș. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Dorim să achiziționăm 
apartamentul nr. 18 de pe str. Vasile Goldiș nr. 20, bl. 16, sc. A. Este vorba de un imobil în 
suprafață utilă de 37 mp, cu 2 camere. A fost evaluat la suma de 190.923 LEI, și dorim să 
achiziționăm la acest preț și va avea destinația de locuință de necesitate.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Aș dori să 
menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil proiectului de 
hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la punctul 3.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 91/2022. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării unui teren situat în localitatea Chilieni, strada Salcâmilor, identificat în CF 
nr. 28525. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Dorim să achiziționăm un 
teren în suprafață de 7.500 mp situat în Chilieni, care se află în vecinătatea terenului de 
sport. A fost evaluat la suma de 267.041 LEI, dorim să achiziționăm la acest preț, și va 
avea destinația de teren pentru construcția de locuințe pentru tineri și pentru extinderea 
bazei sportive.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine, mulțumesc 
frumos. Aș dori să menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la 
punctul 4.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 92/2022. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Toth-



 

 

Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „SEPSIIPAR SRL pe anul 
2022 planifică un venit de 1.419 mii lei, cheltuieli în sumă de 1.105 mii lei și un rezultat 
brut de 314 mii lei. Vă rog să susțineți.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Aș dori să menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la 
punctul 5.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 93/2022. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al SEPSI PROTEKT SA Sfântu Gheorghe pe anul 2022.  
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „SEPSI PROTEKT SA 
prevede pe anul 2022 un venit de 592 mii lei, cheltuieli în valoare de 589 mii lei și rezultat 
brut 3 mii lei.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 
frumos. Aș dori să menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz 
favorabil proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la 
punctul 6.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NR. 94/2022. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Proiectului tehnic verificat, inclusiv a devizului general modificat pentru obiectivul de 
investiții al proiectului „Construirea a 50 de locuințe sociale în Cartierul Őrkő”. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În sfârșit s-a elaborat acest 
proiect tehnic și a fost verificat și de controlorii de proiect, așa că dacă și consiliul aprobă, 
putem demara procedura de achiziție publică a lucrărilor. Este vorba de case înșiruite, tip 
duplex, cu o suprafață utilă de 62,62 mp, în ceea ce privește casele. Pe fiecare parcelă va fi 
un trotuar de 19,54 mp, respectiv o parte pentru deplasarea pietonilor, o parcare de 23,6 
mp, respectiv o parte pentru deplasarea mașinilor și o zonă verde de 9,39 mp. Valoarea 
totală a investiției este de 33.518.650 lei cu TVA, care se datorează evoluției prețurilor de 
pe piața materialelor și manoperei din domeniul costrucțiilor. Din păcate suma aprobată 
din fondurile de finanțare este în valoare de 13.897.674 lei, care obținem prin POR, Axa 
prioritară 9, deci restul trebuie să-l adăugăm noi. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc și eu. 
Comisiile de specialitate I, II și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la punctul 7.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 95/2022. 
 PUNCTUL VII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare strada Jókai Mór, inclusiv canalizare menajeră şi iluminat public” din 
municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În acest caz este vorba de 
modernizarea completă a străzii Jókai Mór. Deci pe lângă modernizarea drumului, desigur 
vom rezolva și scurgerea apei pluviale, dar totodată, lucru neobișnuit, dar aici trebuie să 
rezolvăm canalizarea menajeră. Totodată este inclusă și modernizarea iluminatului public, 
a trotuarului care conține și o pistă pentru bicicliști. Este cea mai lungă stradă din Sfântu 



 

 

Gheorghe, cu o lungime de 2122 metru linear, iar valoarea estimată este de 20.904.472 lei, 
care conține și TVA.”  
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 
frumos. Comisiile de specialitate I, II și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la punctul 8.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 96/2022. 
 PUNCTUL VIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării şi completării Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice 
de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECO 
SEPSI”, încheiat cu TEGA SA, Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Eco Sepsi propune 
modificarea contractului de delegare, încheiat cu Tega SA la trei capitole. Prima ar fi 
modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare stradală. Acest lucru nu afectează locuitorii, 
ci doar contractul încheiat cu consiliul local. Aceste prețuri nu au fost modificate de 4 ani, 
așa că au propus o majorare mai mare, de 20%, totodată este propus și modificarea listei 
bunurilor, care reflectă modificările făcute în anul 2021. Totodată, este o propoziție care ar 
trebui modificată în regulament, care prevede ca în cazul în care nu sunt contracte 
încheiate, dar beneficiază de servicii, trebuie itrodusă o taxă specială, nu numai 
persoanelor fizice, dar și celor juridice. Acest lucru este așa mai de demult la Sfântu 
Gheorghe, însă modificarea afectează celelate localități membre.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 
frumos. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la punctul 9.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NR. 97/2022. 
 PUNCTUL IX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziționării delegării serviciului public de gestionare și supraveghere a câinilor fără 
stăpân de pe raza municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În momentul de față aceast 
serviciu este realizat de către Tega SA, însă nu mai avem posibilitatea prelungirii 
contractului conform legislației în vigoare cu această firmă, pentru că deja am prelungit 
odată și la atât avem dreptul, de aceea trebuie să scoatem la licitație. Sperăm că Tega SA 
va participa și va câștiga acest serviciu, și-a făcut bine treaba, dar desigur licitația este 
deschisă. Proiectul de hotărâre conține studiul pentru fundamentarea și stabilirea 
condițiilor optime de delegare a serviciului, respectiv faptul că putem aplica procedura 
simplificată, totodată este inclus și caietul de sarcini și regulamentul de funcționare al 
serviciului, respectiv propunerea, ca concesionarea acestui serviciu să fie făcut pe o 
perioadă de 5 ani.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 
frumos. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, putem trece la punctul 10.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot (Vajna 
László), HOTĂRÂREA NR. 98/2022. 
 PUNCTUL X de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui 
mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a 
asociaților SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe pentru prelungirea mandatului acordat 
administratorului SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 



 

 

 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Am dori prelungirea 
mandatului administratorului SEPSIIPAR SRL cu trei luni, începând cu 1 aprilie. Acest 
aspect îl conține proiectul de hotărâre.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 
frumos. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Are cineva întrebări, observații? A fost retras punctul 11, de aceea urmează punctul 12.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 99/2022. 
 PUNCTUL XII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură 
„Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” în vederea organizării „Zilelor 
Sfântu Gheorghe 2022”. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Ca în fiecare an, când am 
putut organiza Zilele Sfântu Gheorghe a trebuit să încheiem un contract de asociere între 
Municipiul Sfântu Gheorghe, Casa de Cultură „Kónya Ádám” și Fundația „Jókainé- 
Laborfalvi Róza”, deoarece Casa de Cultură „Kónya Ádám” va derula evenimentul, iar 
Fundația „Jókainé- Laborfalvi Róza” este necesară pentru a face mai ușor plata unor 
servicii. Vă rog să sprijiniți. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Aș menționa faptul că, comisiile de specialitate I, IV și V au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Urmează punctul D1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu a votat (József Álmos-Zoltán), 
HOTĂRÂREA NR. 100/2022. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Proiectului tehnic și devizul general modificat pentru obiectivul de investiţii „Amenajarea 
unor terenuri de sport - cartierul Ciucului”, Municipiul Sfântu Gheorghe, Județul Covasna.  
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În cartierul Ciucului am 
dori să construim o bază sportivă pe o suprafață de 7440 mp, care va avea teren de 
minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de tenis cu piciorul, teren de badminton, 
platforma pentru echipamente fitness, mese de tenis de masă (ping-pong), trotuare, alei, 
platforme pietonale, platforme semicarosabile, va avea și un sistem de supraveghere video. 
Valoarea estimată este de 4.171.541 lei.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Aș menționa faptul că, comisiile de specialitate I, II și V au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Urmează punctul D1.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 101/2022. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui 
ajutor de stat în favoarea ACS SEPSI OSK pentru acoperirea pierderilor provocate în 
contextul actualei epidemii de COVID-19. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Clubul sportiv SEPSI 
OSK din cauza pandemiei a avut pierderi mari de la veniturile din publicitate, reclame. În 
documentație este prezentată un contract de publicitate încheiat cu firma Belfry, care a fost 
suspendat și din acest motiv au avut pierderi de 645.000 euro, și de aceea a solicitat 
ajutorul de stat de la consiliul local, care este permis prin HCL nr. 484/2021. Comisia 
denumită pentru acest scop a acordat aviz favorabil, așa că propunem alocarea sumei de 
3.000.000 de lei, ca ajutor de stat clubului sportiv SEPSI OSK.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 102/2022. 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine. Mulțumesc 



 

 

frumos. Aș menționa faptul că, comisiile de specialitate I, V și VI au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, am ajuns la sfârșitul 
ordinii de zi, și aș dori să votăm. Datorită faptului că nu avem punctul 11, v-aș ruga să 
votăm în felul următor: dacă sunteți de acord cu proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, 
cu 12 și cu proiectele de hotărâri D1, D2.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, respectiv cu 12 și sunt de acord și cu punctele D1 și D2.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, cu 12 și D1, D2.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, cu 11, respectiv cu D1, D2.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1 și D2. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, la fel cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, cu 12 și cu D1, D2.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, cu D1 și D2.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, respectiv și cu 12, D1, D2.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Și eu sunt de acord 
cu proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, cu 12, respectiv cu D1, D2.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, respectiv cu 12 și D1, D2.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, D1 și D2. După cum am amintit nu votez despre proiectele 
de hotărâri 5, 8, 9.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri de la 1 până la 10, respectiv cu 12 și D1, D2.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 10, respectiv cu 12 și D1, D2.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord și eu.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mă scuzați, am 
sărit.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Da, deci sunt de acord cu 



 

 

proiectele de hotărâri de la 1 până la 10, respectiv cu 12 și D1, D2.” 
 Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Vă mulțumesc pentru vot. Închei ședința. Ne întâlnim în curând. Vă doresc o zi 
frumoasă. 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 31 martie 2022. 
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