Nr. 49/2022
PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 31 martie 2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 21 membri, 2 reprezentanți ai satelor
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Baloga Csilla sat Chilieni.
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. 463/2022.
Ședința se desfășoară în sala de ședință a consiliului local.
În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media.
La şedinţă participă, conform legii: 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.): „Bună ziua, salut pe
toate lumea la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Vă
rog să porniți aparatele. Din 21 consilieri suntem prezenți 21. Putem începe. Înainte de a
trece la dezbaterea Ordinii de zi, aș dori să aprobăm procesele-verbale ale ședințelor
anterioare. Voi spune în ordine, și vă rog să votăm despre toate cele trei. Primul proces
verbal este din 24 februarie 2022.
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Și eu sunt de acord, dar
nu-mi merge aparatul.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Următorul proces
verbal este al ședinței extraordinare din 09 martie 2022. Vă rog să votați.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Și ultimul proces verbal din data de 17 martie 2022, vă rog să votați.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc. În următoarele aș dori să vă informez despre faptul că azi avem 24
puncte pe Ordinea de zi, aș dori să vă întreb dacă mai are cineva alte propuneri la Diverse?
Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.”
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să propun 9
puncte, după cum urmează: D1 proiect de hotărâre privind aprobarea modificării devizului
general al DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Salcâmilor între str.
Stadionului și str. Ghioceilor”, aprobat prin HCL nr. 65/2018, cu modificările și
completările ulterioare și aprobarea modificării cererii de finanțare pentru participarea
municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și
modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 392/2021 privind aprobarea cererii de
finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de
investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 65/2018

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de
investiții „Modernizare strada Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”. D2
proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului de oportunitate nr. 11/16.09.2021 pentru
întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare UTR 2 PUZ Instituții Publice și
Servicii” str. Nicolae Iorga, str. Bánki Dónat, Municipiul Sfântu Gheorghe. D3 proiect de
hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul
2022. D4 proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren situat în municipiul
Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga. D5 proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire
a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe. D6 proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Contractului de lucrări nr. 85.317/31.12.2021 încheiat între
municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL. D7 proiect de hotărâre privind
aprobarea unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și ASOCIAȚIA
CLUB SPORTIV SEPSI O.S.K. DIN SFÂNTU GHEORGHE în vederea realizării și
finanțării turneului de minifotbal în sală ”EXTRAKTUM PHARMA KÁRPÁT KUPA”.
D8 proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitarea termică și
eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ”Váradi József” din Municipiul Sfântu
Gheorghe, județul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect. D9 proiect de hotărâre
privind aprobarea depunerii proiectului Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic
Administrativ „Berde Áron” și a cheltuielilor legate de proiect. Mulțumesc.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Alte propuneri la Diverse? Dacă nu, vă rog să votăm pe rând luarea pe
Ordinea de zi a diverselor. În primul rând vă rog să votați luarea pe Ordinea de zi a
punctului D1.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Urmează să votăm luarea pe Ordinea de zi a punctului D2.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc frumos. În continuare luarea pe Ordinea de zi a punctului D3.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc frumos. În continuare luarea pe Ordinea de zi a punctului D4.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc frumos. În continuare vă rog să votați luarea pe Ordinea de zi a
punctului D5.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc. În continuare vă rog să votați luarea pe Ordinea de zi a punctului D6.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc frumos. În continuare vă rog să votați luarea pe Ordinea de zi a
punctului D7.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc frumos. În continuare vă rog să votați luarea pe Ordinea de zi a
punctului D8.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc frumos. Și ultima ar fi luarea pe Ordinea de zi a punctului D9.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„Acum vă rog să votați Ordinea de zi în întregime.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate.
„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? Da, poftiți.”
Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „La punctul 21 nu o să
particip la dezbatere și n-am să votez.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r.): „Bine, mulțumesc
frumos. (lb.m.): Sunt alte situații? Dacă nu sunt, putem trece la dezbaterea proiectelor de
hotărâri.”
Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Aș vrea să mă înscriu la
Diverse.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r.): „Bine, mulțumesc
frumos. (lb.m.): Putem începe dezbaterea proiectelor de hotărâri. Primul punct a fost avizat
favorabil de comisiile de specialitate I, III și V.”
PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării
unei sume de bani în favoarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - Conferința
Transilvania Sud. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Biserica Adventistă de
Ziua a Șaptea a solicitat sprijin pentru construirea unei clădiri de cult, spații anexă și
împrejmuire teren. Propunem alocarea sumei de 200.000 lei.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
aprobarea punctului 1.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Magyarosi ImolaPiroska), HOTĂRÂREA NR. 108/2022.
”Mulțumesc frumos. Urmează punctul 2. Doresc să menționez faptul că comisiile
de specialitate I și V au avizat favorabil proiectul de hotărâre.”
PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării unui imobil situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Ghioceilor nr. 10.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Structura acestui imobil
este: casă de lemn cu 43,58 mp, garaj cu 21,90 mp, șopron pentru lemne cu 9,1 mp,
afumător cu magazie cu 7,36 mp, respectiv 885 mp este cota de 292/885. Evaluatorul a
evaluat la suma de 41.000 euro, dar reușim să îl cumpărăm la valoarea de 36.900 euro, și
dorim să aibă destinația de locuință de necesitate.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva observații, întrebări în legătură cu punctul 2? Dacă nu sunt, vă rog să
votați despre aprobarea lui.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Magyarosi ImolaPiroska), HOTĂRÂREA NR. 109/2022.
”Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 20 de voturi pentru. Urmează punctul 3.
Doresc să menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil proiectul
de hotărâre.”
PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Romulus
Cioflec nr. 2, bl. 4, sc. A, ap. 10. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un
apartament cu 3 camere, cu suprafața utilă de 41,38 mp. Evaluatorul a evaluat la valoarea
de 37.080 euro, propunem achiziționarea la acest preț, și dorim să aibă destinația de

locuință de necesitate.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Eventual are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați
despre proiectul de hotărâre.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Magyarosi ImolaPiroska), HOTĂRÂREA NR. 110/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 20 de voturi pentru. Urmează punctul 4.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării unui apartament situat în municipiului Sfântu Gheorghe, strada Váradi József
nr. 90A, bl. 2, sc. C, ap. 8. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un
apartament cu 2 camere, cu suprafața utilă de 53 mp. Reușim să îl achiziționăm la valoarea
de 39.500 euro. Evaluarea a fost în valoare de 39860 euro. De asemenea dorim să aibă
destinația de locuință de necesitate.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre aprobarea
proiectului de hotărâre nr. 4.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Magyarosi ImolaPiroska), HOTĂRÂREA NR. 111/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 20 de voturi pentru. Urmează punctul 5.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării unui apartament situat în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Romulus
Cioflec nr. 3, sc. B, ap. 5. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un
apartament cu 2 camere, cu suprafața utilă de 35,08 mp. Dorim să achiziționăm la valoarea
de 157.787 euro, sumă care este cu 10% sub suma evaluată. La fel și aici dorim să aibă
destinația de locuință de necesitate.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-lui viceprimar. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 5.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 112/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 6.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării unui imobil situat în satul Țufalău, județul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan
Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un teren cu
o suprafața totală de 592 mp, pe care se află o casă 60,70 mp, o magazie de 12,72 mp și un
grajd de 18,6 mp. O achiziționăm la valoara de 28.800 euro, sumă care este cu 10% sub
suma evaluată și la fel va fi locuință de necesitate.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați în legătură cu proiectul de
hotărâre nr. 6.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 113/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 7.
Comisiile de specialitate I, III și V au avizat favorabil.”

PUNCTUL VII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii duratei Contractului de concesiune nr. 575/2005 încheiat cu dr. Nemes Tibor.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Dl. dr. Nemes dorește săși continuă activitatea, astfel propunem prelungirea contractului cu un an, până la
26.03.2023.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-lui viceprimar. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 7.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 114/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 8.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL VIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru imobilele cu altă destinație decât cea de
locuință, care aparţin domeniului privat al municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: TothBirtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În anexă figurează 10
imobile, dintre care 3 sunt magazine, iar restul terenuri aflate sub buticuri. Propunem
prelungirea contractelor cu un an la marea majoritate, deci 9, iar la unul, contractul încheiat
cu Bertis propunem să fie prelungit cu 2 ani.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-lui viceprimar. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
aprobarea proiectului de hotărâre nr. 8.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 115/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 9.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL IX 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. 2, sc. A, ap. 2, către Szabó Sándor. Prezintă: Toth-Birtan Csaba,
viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Din ce în ce mai mulți
chiriași doresc să-și cumpere locuința pe care o închiriează, astfel și dl. Szabó Sándor a
depus o astfel de cerere. Este vorba de o locunță de 47,67 mp, cu două camere. A fost
evaluat de către evaluator la suma de 14.100 Euro, și dorim să vindem la acest preț
chiriașului.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos
d-lui viceprimar. Are cineva observații, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. 9.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 116/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 10.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL X de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind privind vânzarea
directă a bunului imobil situat pe str. Aleea Scurtă nr. 1, bl. 10, sc B, et. 2, ap. 11 Sfântu
Gheorghe, în favoarea chiriaşei Țurcanu Maria. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un teren de
30,76 mp, cu două camere, pe care dorim să vindem chiriașului la un preț de 16.750 Euro,
preț propus de către evaluator.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos.

Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre
nr. 10.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 117/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 11.
Comisiile de specialitate I, II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
reglementării situației juridice a unor terenuri ocupate de construcții cu destinația de
garaje. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În trei cazuri propunem
prelungirea contractelor, având ca obiect suprafețe de teren ocupate de construcțiile
provizorii cu destinație de garaje, propunem prelungirea la toate cele trei până la data de 31
decembrie 2024. În cazul unei suprafețe de teren ocupate de construcție provizorie cu
destinație de garaje vom încheia un nou tip de contract. Iar în cazul a 10 garaje propunem
transcrierea contractelor pentru motivul, că s-a schimbat proprietarul.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre
nr. 11.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 118/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 12.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea situației
financiare anuale pe anul 2021 al URBAN-LOCATO SRL Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Societatea URBANLOCATO SRL în anul 2021 a realizat un venit în sumă de 2.043.406 lei, cheltuieli în sumă
de 2.035.183 lei, din care rezultă un profit net în sumă de 8.223 lei.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de hotărâre
nr. 12.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 119/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 13.
Comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Amenajarea căii de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public, amenajarea trotuarelor și realizarea
unor piste pentru bicicliști”, aprobat prin HCL nr. 91/2019, cu modificările și completările
ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În sfârșit s-a elaborat
proiectul tehnic pentru acest program, care l-am câștigat în cadrul Programului Operațional
Regional, care se referă la amenajarea, modernizarea căii de rulare, a trotuarelor și
realizarea unor piste pentru bicicliști. Desigur devizul general reflectă creșterea prețurilor
la materialele de construcții. Dorim modernizarea a 5 străzi: pe str. Lunca Oltului și pe str.
Lt. Păiș David dorim amenajarea trotuarului și a unei piste pentru bicicliști. Amenajarea
pistei pentru bicicliști de pe barajul de peste râul Olt, respectiv amenajarea unei pod pentru
bicicliști, care leagă str. Mică cu str. Iorga. Valoarea estimată este de 60.029.268,55 lei,
care conține și TVA.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
pentru prezentare. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre

proiectul de hotărâre nr. 13.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 120/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 14.
Comisiile de specialitate II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XIV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
întabulării în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe a tronsonului cuprins între
str. Nucului și str. József Attila a străzii Fermei. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Titlul vorbește de la sine.
De mult încercăm întabularea străzii Fermei, a tronsonului cuprins între str. Nucului și str.
József Attila. Acum în sfârșit reușim. Una din obstacole înainte de a moderniza în totalitate
str. Fermei a fost acest lucru. După ce acest impediment este eliminat, putem începe
modernizarea străzii Fermei.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. 14.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 121/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 15.
Comisiile de specialitate II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, cartierul Câmpul Frumos. Prezintă: TothBirtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un teren de
71182 mp, care se află în parcul industrial, pe care dorim să dezlipim pe 3 parcele, din care
rezultă 2 parcele valorificabile, respectiv un drum de legătură, prin care vor putea fi
accesibile.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. 15.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 122/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 16.
Comisiile de specialitate II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XVI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona străzii Borvíz. Prezintă:
Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de dezlipirea
unei parcele de 56.582 mp. Prin această dezlipire obținem 5 parcele, pe care beneficiarii
programului ”Hai acasă!” vor putea primi pentru extinderea terenului concesionat.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. 16.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 123/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 17.
Comisiile de specialitate II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XVII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Avizului de oportunitate nr. 1/10.03.2022 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal
„Extindere intravilan cu zona de prestări servicii, comerț depozitare și mică industrie”,
DN13E, Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Au solicitat întocmirea

unui Plan Urbanistic Zonal, prin care ar dori realizarea unei zone de prestări servicii,
comerț depozitare și mică industrie pe lângă drumul național 13E. Acest lucru este
imaginat în apropierea parcului industrial. Comisia pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, protecţia mediului şi turism, care are și experți externi a propus să fie respins
acest Plan Urbanistic Zonal, lucru cu care este de acord și conducerea primăriei, astfel
propun să fim de acord cu proiectul de hotărâre, care se referă la respingere.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Bine, mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt,
vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 17.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 124/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 18.
Comisiile de specialitate II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XVIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Avizului de oportunitate nr. 2/21.03.2022 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal
„Construire clădiri destinate sănătății” str. Țigaretei nr. 44, Municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Consiliul Județean
Covasna dorește construirea unor clădiri destinate sănătății în locul sediului Drumuri și
Poduri Covasna SA, care încă funcționează. Este o propunere de sprijinit, deoarece
locuitorii din zonă ar avea o clădire mai ecologic.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de
hotărâre nr. 18.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 125/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 19.
Comisiile de specialitate II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XIX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal „Modificare PUZ zonă de locuințe și servicii” str. Gyárfás Jenő,
municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mai demult s-a elaborat un
Plan Urbanistic Zonal pentru o parte a fostei fabrici de pâini, unde ar dori să realizeze
locuințe pe o suprafaţă de 1181 mp, cu regim de înălțime P+2, și acest proiect de hotărâre
este modificarea minimală a acestuia.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. 19.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 126/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 20.
Comisiile de specialitate I, II și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii
în folosinţă gratuită a unui teren situat pe str. Gyárfás Győző numitei Molnár Noémi, în
baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă:
Vargha Fruzsina, viceprimar.
Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Este
vorba despre un teren atribuit în cadrul programului ”Hai acasă!”, care a fost repartizat de
către comisia de analizare numitei Molnár Noémi. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc

frumos. Are cineva întrebări, observații în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt,
vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 20.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 127/2022.
„Mulțumesc frumos. Urmează punctul 21. Comisiile de specialitate I, V și VI au
avizat favorabil. Aș dori să menționez faptul că dl. Comăneci Liviu n-a votat nici în
comisiile de specialitate și nu va participa la deliberarea și votarea acestui proiect de
hotărâre.”
PUNCTUL XXI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind finanțarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive din bugetul municipiului Sfântu
Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În bugetul local a fost
alocat suma de 400.000 lei, și au fost depuse 39 proiecte, din care comisia de analizare
numită pentru acest scop a aprobat pentru 27 și a respins 11, au fost depuse 5 proicete cu
documentație lipsă. 5 au cerut bani pentru cheltuieli care nu pot fi sprijinite conform
regulamentului și a legilor, respectiv un proiect n-a obținut punctajul necesar pentru a
primi sprijinul. Asfel comisia a acordat în total suma de 325.500 lei.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt,
vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 21.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier nu participă la deliberare și la vot
(Comăneci Liviu-Vasile), HOTĂRÂREA NR. 128/2022.
„Mulțumesc frumos. Urmează punctul 22. Comisiile de specialitate I, V și VI au
avizat favorabil.”
PUNCTUL XXII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
finanţării activității Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba,
viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Clubului Sportiv Şcolar
Sfântu Gheorghe pentru desfășurarea activităților are nevoie de o sală de sport, pentru care
acordăm un sprijin financiar de 126.850 lei, care reprezintă închirierea sălii de sport de pe
str. Vânătorilor, respectiv a Sălii Sporturilor Szabó Kati, deci practic aceste sume vor
ajunge Sepsi Rekreativ SA.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. 22.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 129/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 23.
Comisiile de specialitate I, III și V au avizat favorabil.”
PUNCTUL XXIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
schimbării destinației unei locuințe din cadrul Centrului Social, precum și modificarea și
completarea HCL nr. 377/2019 privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială Sfântu
Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba,
viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a eliberat din nou o
locuință în Centrul Social de pe str. Lunca Oltului. Acum subordonăm totul acestui scop,
astfel dorim să o transformăm în locuință de necesitate.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de
hotărâre nr. 23.”

Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 130/2022.
„Mulțumesc frumos. Am aprobat cu 21 de voturi pentru. Urmează punctul 24.
PUNCTUL XXIV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă:
preşedinte de şedinţă.
”Vă rog să votați ca pentru luna aprilie doamna consilier Székely Kincső să fie
președintele de ședință, iar în cazul lipsei acesteia, domnul viceprimar Toth - Birtan Csaba
o va înlocui.”
Se votează cu 21 voturi pentru, , în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 131/2022.
„Urmează punctul D1, care a fost avizat favorabil de comisiile I, II și V.”
PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării devizului general al DALI pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada
Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”, aprobat prin HCL nr. 65/2018, cu
modificările și completările ulterioare și aprobarea modificării cererii de finanțare pentru
participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de investiții „Anghel
Saligny" și modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 392/2021 privind
aprobarea cererii de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la
Programul național de investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat
prin HCL nr. 65/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Salcâmilor între str.
Stadionului și str. Ghioceilor”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Proiectul elaborat pentru
str. Salcâmilor, încă nu avem studiu de fezabilitate, deocamdată avem doar un deviz
general provizorie, care se modifică din două motive. Primul este proiectarea conductei de
alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială, care duce la creșterea valorii,
respectiv modificarea prețurilor materialelor de construcții, care la fel duce la creșterea
cheltuielilor, astfel suma totală pe care o înaintăm în cadrul programului „Anghel Saligny”
este de 7.716.873 lei, din care solicităm din bugetul programului suma de 7.574.479 lei, iar
din fonduri proprii alocăm suma de 142.394 lei.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Vă rog semnalați dacă aveți întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să
votați despre proiectul de hotărâre D1.”
Se votează cu 21 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 132/2022.
„Mulțumesc frumos. Urmează proiectul de hotărâre D2, care a fost avizat
nefavorabil de către comisiile de specialitate nr. II, V. Totodată comisia de urbanism a avut
o propunere, ca în loc de P8 să fie P4.”
PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Avizului
de oportunitate nr. 11/16.09.2021 pentru întocmirea Planului Urbanistic Zonal „Modificare
UTR 2 PUZ Instituții Publice și Servicii” str. Nicolae Iorga, str. Bánki Dónat, Municipiul
Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În parțialul Plan
Urbanistic Zonal se propune amenajarea teritorilui la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu
strada Pescarilor, respectiv o porțiune între str. Bánki Donát și Nicolae Iorga, care în mare
parte sunt terenuri private. Dorește să amenajeze instituții publice și servicii. Practic
dorește modificarea UTR 2 a unui PUZ existent de pe str. Nicolae Iorga. Propunere, ca
regim de înălțime P+8, respectiv P+6. Scopul este construirea de hotel apartamente,
locuințe, respectiv la parter spațiu comercial. Atât v-aș spune, ca prezentare. Voi repeta
ceea ce am spus și în cadrul comisiei de urbanism și juridic, faptul că în această zonă

aceste 8, sau 6 etaje sunt prea mari, aici sunt blocuri cu 4 etaje, sau case particulare cu
parter, sau maximum 1 etaj, deci nu propunem aprobarea acestui Plan Urbanistic Zonal,
deci propunem să fie respins. Mulțumesc.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Deci a fost propus respingerea punctului D2. Vă rog să votați. ”Da”, înseamnă că
aprobați, iar cine votează cu ”nu” respinge. Vă rog să votați.
Se votează cu 20 voturi împotrivă, 1 consilier se abține (Vajna László).
„Mulțumesc frumos. Am votat cu 20 voturi împotrivă și 1 abținere, deci punctul D2
a fost respins. Urmează proiectul de hotărâre D3. Comisiile de specialitate nr. I, V au
acordat aviz favorabil.”
PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Toth-Birtan
Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Capitolul de venituri
majorăm cu suma de 1.470.000 lei, iar capitolul de cheltuieli cu aceeași sumă. Aș detalia
puțin. În buget figurează creare site web sepsitabak, cumpărare rafturi metalice pentru
arhivă, iar tot pentru arhivă cumpărarea unui dezumidificator. La capitolul învățământ
cumpărarea unui autoturism Liceului Puskás Tivadar, la școala Gödri Ferenc cheltuieli de
bază, iar la cheltuielie proprii pentru învățământ apare cheltuieli complementare, care nu
știu ce înseamnă, nu intru în detalii. În afară de acestea Casa de Cultură Kónya Ádám va
primi suma de 900.000 lei, iar pentru grădinărie vom cumpăra un aparat. Alocăm o sumă
de bani pentru extinderea rețelei electrice pentru bazele sportive: Arena, stadion și la
reabilitarea clădirilor din proprietatea municipiului pentru angajarea unui asistent tehnic.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
pentru prezentare d-lui viceprimar. Aveți întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să
votați despre proiectul de hotărâre D3.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László),
HOTĂRÂREA NR. 133/2022.
„Mulțumesc. Am aprobat cu 20 de voturi pentru. Urmează proiectul de hotărâre
D4. Comisiile de specialitate nr. II, V au acordat aviz favorabil.”
PUNCTUL D4 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga. Prezintă: Toth-Birtan
Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Pentru a putea realiza
creșa din programul Ministrului Dezvoltării, cea mai mare pe care o permite programul,
este necesară completarea cu o parcelă a terenului care acum este disponibil, de aceea în
str. Iorga dezlipim terenul de 6.255 mp pe două parcele, din care una va fi lipită de terenul
unde dorim să construim creșa, care se află la intersecția străzii Iorga cu Grigore Bălan,
spre Penny, după Penny și între noul sediu a Poliției Municipale. Parcela dezlipită se află
în apropierea acestuia.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
pentru prezentare d-lui viceprimar. Aveți întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre D4.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László),
HOTĂRÂREA NR. 134/2022.
„Mulțumesc. Am aprobat cu 20 de voturi pentru. Urmează proiectul de hotărâre
D5. Comisiile de specialitate nr. II, V au acordat aviz favorabil.”
PUNCTUL D5 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind atribuirea de

denumire a unor străzi din Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba,
viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Vom atribui trei denumiri
de străzi cu această decizie. Prima ar fi Puskás Ferenc, strada perpendiculară cu str.
Izvorului, paralelă cu str. Imreh István. A doua Budai József, strada perpendiculară cu str.
Jókai Mór, paralelă cu str. Fermei, iar a treia Gelu Păteanu, stradă paralelă cu str. Toamnei,
situată în partea estică a acesteia, delimitată de str. Sombori Salamon Sándor (la nord) şi
str. Armata Română (la sud). Nu știu, dacă mai vreți să completați.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Domnul József
Álmos a cerut cuvântul.”
Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Având în vedere faptul că am mai avut propuneri de denumiri străzi, dar comisia de la
Prefectură nu le-a aprobat din cauza traducerii, iar acum trebuie să propunem o modificare
de denumire stradă, eu așa cred că ar trebui să reluăm acele denumiri, de mai mult de 10
ani, care nu au fost aprobate și împreună cu acesta să le trimitem din nou spre aprobare.
Mă gândesc aici de exemplu la faptul că am discutat să împărțim Bld. Gen. Grigore Bălan
pe trei tronsoane: Bălan, Gál Sándor și Cezar Boliac, dacă-mi aduc bine aminte. În afara de
asta era vorba și de împărțirea străzii 1 Decembrie în str. Petőfi, str. Eminescu, dar au fost
și alte denumiri. Pe scurt, sunt și lucruri interesante, care au fost aprobate, printre altele str.
Potsa József, care se află pe harta orașului, care a fost editat de primărie, dar se pare că este
o stradă care există, dar fără număr de case. Eu cred că, comisia de denumiri străzi ar trebui
să se întrunească, să examineze situația și să înainteze o propunere de denumiri noi.
Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
pentru observație. Mai are cineva de adăugat ceva? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre D5.”
Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier votează împotrivă (Keresztes László), 1
consilier lipsind din sală (Debreczeni László), HOTĂRÂREA NR. 135/2022.
„Mulțumesc. Am aprobat cu 19 de voturi pentru și 1 vot împotrivă. Urmează
proiectul de hotărâre D6. Comisiile de specialitate nr. I, V au acordat aviz favorabil.”
PUNCTUL D6 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Contractului de lucrări nr. 85.317/31.12.2021 încheiat între
municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba,
viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Din cauza majorării
prețurilor pentru materialele de construcții și SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL solicită modificarea
prețurilor. În 11 cazuri majorăm prețurile, respectiv au un serviciu nou, pentru care
aprobăm un nou tarif prin această hotărâre.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații în legătură cu acest punct D6? Dacă nu sunt, vă rog
să votați despre proiectul de hotărâre.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László),
HOTĂRÂREA NR. 136/2022.
„Mulțumesc. Am aprobat cu 20 voturi pentru. Urmează proiectul de hotărâre D7.
Comisiile de specialitate nr. I, V și VI au acordat aviz favorabil.”
PUNCTUL D7 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea unui
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe și Asociația Club Sportiv SEPSI
OSK din Sfântu Gheorghe în vederea realizării și finanțării turneului de minifotbal în sală

”EXTRAKTUM PHARMA KÁRPÁT KUPA”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Împreună cu Asociația
Club Sportiv Sepsi OSK dorim să organizăm un turneu de minifotbal în sală, denumit
”EXTRAKTUM PHARMA KÁRPÁT KUPA”. Bugetul total este de 40.000 lei, din care
20.000 lei este din bugetul municipiului, iar cealaltă 20.000 de lei și-ar asuma clubul
sportiv, respectiv și organizarea.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații în legătură cu punct D7? Dacă nu sunt, vă rog să
votați despre proiectul de hotărâre nr. D7.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László),
HOTĂRÂREA NR. 137/2022.
„Mulțumesc. Am aprobat cu 20 voturi pentru. Urmează proiectul de hotărâre D8.
Comisiile de specialitate nr. I, II și V au acordat aviz favorabil.”
PUNCTUL D8 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii
proiectului Reabilitarea termică și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ”Váradi
József” din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna și a cheltuielilor legate de
proiect. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Începând de mâine se
deschid unele măsuri din cadrul planului național de redresare și reziliență, care se ocupă
de eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, și aici am dori să depunem proiectul
de Reabilitare termică și eficientizare energetică a Școlii gimnaziale ”Váradi József” în
cadrul componentei 5, axa 2. Descrierea investiției se regăsește în anexă. Bugetul total este
de 11,848,885.73 lei cu TVA inclus. Cuantumul contribuției proprie nu este trecut în
proiectul de hotărâre, dar tot ce depășește cadrul eligibil, primăria își va asuma ca
contribuție proprie.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre
proiectul de hotărâre nr. D8.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László),
HOTĂRÂREA NR. 138/2022.
„Mulțumesc. Am aprobat cu 20 voturi pentru. Urmează proiectul de hotărâre D9,
care este la fel ca punctul D8. Comisiile de specialitate nr. I, II și V au acordat aviz
favorabil.”
PUNCTUL D9 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii
proiectului Reabilitare termică la Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde
Áron” și a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Practic este aceeași, doar
că e vorba de Liceul Tehnologic Economic Administrativ ”Berde Áron” și valoarea totală
în acest caz este de 11,258,632 lei, care le fel conține TVA.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumesc
frumos. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu sunt, vă rog să votați despre proiectul de
hotărâre nr. D9.”
Se votează cu 20 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Debreczeni László),
HOTĂRÂREA NR. 139/2022.
„Am ajuns la finalul ordinii de zi și acum urmează dl. consilier Comăneci LiviuVasile, poftiți.”
DIVERSE:
Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, bună ziua. Aș vrea

să aduc în discuție premiul Pro Urbe. Deci acum patru ani, când s-a acordat ultima dată
unei membru a comunității românești premiul Pro Urbe. A fost dicuția că la 4 ani să
primească premiul Pro Urbe și un reprezentant a comunității românești. După cum știți, s-a
depus de către comunitatea românească numele unui reprezentant și aș vrea să se țină cont
de ce s-a discutat acum patru ani și probabil să primească și comunitatea românească anul
acesta premiul Pro Urbe. Mulțumesc.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim.
Vargha Fruzsina.”
Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Da, suntem conștienți de
acest fenomen. Se va lua în considera acest fapt când ne vom întruni pentru discuții.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim d-nei
viceprimar. S-a mai prezentat dl. Zsigmond József.”
Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF (lb.m.): „Mulțumesc pentru cuvânt. Aș
dori să vă atrag atenția asupra recensământului populației. Nu pot sublinia îndeajuns. A
început de 2 săptămâni și în România recensământul populației și va fi până la data de 15
mai, și aș ruga pe fiecare consilier local să mobilizeze anturajul, să îi trimită la punctele de
lucru, care sunt 14 astfel de puncte pe tot teritoriul orașului. Respectiv să convingeți
anturajul, să nu lase pentru etapa a doua a recensământului populației, să participe acum, în
etapa de autorecenzare, deoarece nu e indiferent deloc pentru comunitatea noastră dacă
suntem numărați și suntem destui sau nu. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Mai sunt și alte observații legate de cele menționate? Dacă nu, vă mulțumesc pentru
prezență. Vă doresc o zi bună și 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 28 aprilie 2022.
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