Nr. 48/2022
PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 17 martie 2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, 2 reprezentanți ai satelor
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Baloga Csilla sat Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Keresztes László, Kiss-Bartha Annamária,
Magyarosi Imola-Piroska, Vajna László, Zsigmond József.
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. 429/2022. Ședința se desfășoară în sala de ședințe 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 SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Salut cu drag pe
toată lumea. Pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare de azi avem 3 puncte. Aș dori să vă
întreb dacă aveți propuneri la Diverse?”
Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Da, eu aș dori să propun un
punct D1, care se referă la aprobarea instituirii Programului multianual de interes local
„Sprijin financiar acordat tinerilor cu vârste cuprinse între 18-35 de ani în vederea
participării la cursuri de limba română sau maghiară, destinată vorbitorilor non-nativi”,
respectiv un punct D2, care se referă la instituirea Programului de interes public local „Un
pom pentru generația viitoare” și aprobarea încheierii unui contract de asociere între
Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și
Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-nei viceprimar Vargha Fruzsina. Mai sunt alte propuneri la Diverse? Dacă nu, vă rog să
votați despre luarea pe Ordinea de zi a punctului D1.”
Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Toth-Birtan Csaba).
„Acum să votăm luarea pe Ordinea de zi a punctului D2.”
Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Toth-Birtan Csaba).
„Vă rog să votăm Ordinea de zi în întregime.”
Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Toth-Birtan Csaba).
„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. Aș dori
să vă întreb dacă avem asemenea situații? Dacă nu sunt putem începe dezbaterea
proiectelor de hotărâri. Aș dori să menționez faptul că, comisiile de specialitate I și V au

acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre.”
PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Vargha Fruzsina,
viceprimar.
Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Veniturile proprii ale
municipiului Sfântu Gheorghe se majorează cu suma de 300.000. La capitolul de cheltuieli
am distribuit suma de 339.700 între instituții de învățământ și pentru funcționarea creșelor.
Am alocat suma de 1.200.000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor de iluminat public.
Alocăm suma de 394.170 lei pentru programul ”Inițiere în sport”. Cu 2.530.330 lei se
diminuează fondul de rezervă, respectiv mărim cu suma de 896.460 lei programele de
investiții. Bănuiesc că toată lumea a reținut toate numerele.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-nei viceprimar. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votăm despre
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 1.
Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Toth-Birtan Csaba),
HOTĂRÂREA NR. 103/2022.
„Mulțumesc. Putem să trecem la punctul 2, care a fost avizat favorabil de comisiile
de specialitate I, V și VI.”
PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
și completării Regulamentului aprobat prin HCL nr. 332/2017, cu modificările și
completările ulterioare, și încheierea unui contract asociere între Municipiul Sfântu
Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Clubul
Sportiv de Hochei pe Gheață „Királypingvinek” Jégkorong Klub în vederea organizării
programului de interes public „Iniţiere în sport”. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Consider că una din cele mai
frumoase programe, care se desfășoară la Sfântu Gheorghe, este programul „Iniţiere în
sport”, deoarece de la o vârstă foarte mică întroduce copii în lumea patinoajului și a
înotului. Acest contract de asociere, a cărui aprobare o solicităm acum de la
dumneavoastră, are ca scop sprijinirea acestui program. Valoarea totală a programului este
de 394.165 lei, și beneficiarii programului sunt copii în grupa mare de grădiniță, clasa
pregătitoare, respectiv clasele I-IV. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-nei viceprimar Vargha Fruzsina. La acest proiect de hotărâre trebuie să numim o
persoană în comisia de supraveghere a asocierii, și a venit o propunere din partea comisiei
de tineret și sport, care a propus pe d-na Ferenczy Ágnes-Kanilla. Are cineva alte
propuneri? Are cineva observații, întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Vom vota
cu vot secret. Vă rog să hârtia din fața dumneavoastră și să o intorduceți în urnă, după vom
aproba proiectul de hotărâre în întregime.”
Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot.
„Acum vă rog să votați despre proiectul de hotărâre în întregime.”
Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 104/2022.
„Mulțumesc. Putem să trecem la punctul 3, care a fost avizat favorabil de comisiile
de specialitate I și V.”
PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea studiului
tehnico-economic și acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Sfântu
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUACOV”. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Se va

aproba studiul tehnico-economic pentru elaborarea și aprobarea unui mecanism de tarifare
pentru perioada aprilie 2022- mai 2027, care este realizat de de operatorul regional
Gospodărie Comunală SA. Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba va reprezenta municipiului
Sfântu Gheorghe și prin acest proiect de hotărâre va primi un mandat special ca în numele
Consiliului Local să voteze aceste hotărâri. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-lui primar. Are cineva observații, întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă
nu sunt, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre nr. 3.”
Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 105/2022.
„Mulțumesc frumos. Urmează punctul D1, și aș dori să menționez faptul că
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I, V și VI.”
PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii
Programului multianual de interes local „Sprijin financiar acordat tinerilor cu vârste
cuprinse între 18-35 de ani în vederea participării la cursuri de limba română sau maghiară,
destinată vorbitorilor non-nativi”. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar.
Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În sfârșit
am ajuns să aprobăm acest program român-maghiar, care este unul din rezultatele
consultațiilor de anul trecut cu tinerii, când printre altele am întrebat și despre cât de des
este prezentă bariera lingvistică în viața tinerilor atât în cazul tinerilor români necunoașterii
limbii maghiare, cât și în cazul tinerilor maghiari, care cunosc limba română însă nu o pot
folosi și vorbi corect, motiv pentru care am inițiat acest program, deocamdată numai pentru
persoane cuprinse între vârstele 18 și 35. Înscrierile încep mâine, și se pot înscrie timp de o
săptămână. Programul se va derula în două sesiuni, prima sesiune este în primăvară-vară,
care începe acum, respectiv va fi și o sesiune de toamnă, în septembrie. Pentru prima
sesiune de aceea este atât de scurt termenul, pentru că trebuie să ne adaptăm anului
universitar, deoarece acest program se derulează în colaborare cu Universitatea BabeșBolyai, Facultatea de Litere. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-nei viceprimar. Are cineva observații, întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu sunt, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre D1.”
Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 106/2022.
„Mulțumesc frumos. Urmează punctul D2, și aș dori să menționez faptul că
proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I și V.”
PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre instituirea Programului de
interes public local „Un pom pentru generația viitoare” și aprobarea încheierii unui
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe, prin Consiliul Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe și Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi
Alapítvány. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Și anul
acesta am dori să continuăm programul început acum doi ani. „Un pom pentru generația
viitoare” este titlul Programului de interes public local, și pe de o parte aprobăm
programul, pe de altă parte încheiem un contract de asociere cu Fundația Comunitară
Covasna – Háromszéki Közösségi Alapítvány. În cadrul programului vom împărți între
solicitanți mai mult de 1000 de puieți de pomi fructiferi nativi. 75% din valoare va fi
suportată de către Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, iar 25% de Fundația
Comunitară. Vă rog să susțineți programul. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-lui primar. Are cineva observații, întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă

nu sunt, vă rog să votăm despre proiectul de hotărâre D2.”
Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 107/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 15 voturi pentru. Cineva are întrebări,
observații în legătură cu ședința de azi? Dacă nu, închei ședința și vă doresc o zi frumoasă
tuturor.”
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 314 martie 2022.
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