Nr. 50/2022
PROCES – VERBAL
Încheiat azi, 07 aprilie 2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Baloga Csilla sat Chilieni, lipsind: Comăneci Liviu-Vasile, Jancsó Éva, Kondor Ágota, Lakatos László.
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. 532/2022. 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 SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Bună ziua. Salut cu
drag pe toată lumea la ședința extarordinară din luna aprilie. Vă rog să porniți aparatele de
vot. Pe Ordinea de zi a ședinței de azi avem 3 puncte. Aș dori să vă întreb dacă se înscrie
cineva la Diverse? Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.”
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să propun câteva
puncte la Diverse. Un punct D1 care se referă la aprobarea scoaterii din funcțiune și
casarea unor mijloace fixe situate în cartierul Câmpul Frumos. Un punct D2 care se referă
la aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe la o licitație publică în vederea
achiziționării unor bunuri. Un punct D3 aprobarea Proiectului tehnic, inclusiv devizul
general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extinderea reţelei de alimentare cu apă
potabilă și de canalizare menajeră în zonele marginalizate ale Cartierului Őrkő”,
municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Punctul D4 privind aprobarea încheierii
unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor „AMENKHA” în vederea organizării
și finanțării evenimentului ”Ziua Națională a Romilor” în municipiul Sfântu Gheorghe.
Punctul D5 aprobarea depunerii proiectului Amenajare curte și modernizarea clădirii
instituției ”Școala Gimnazială Ady Endre” și a cheltuielilor legate de proiect. Punctul D6
aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical
folosit în sistem tură/contratură, situat în imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3, proprietatea
privată a Municipiului Sfântu Gheorghe. Un punct D8 aprobarea achiziționării imobilului
situat în str. Gării nr. 5.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumim frumos dlui viceprimar. Mai doreșete cineva să se înscrie la Diverse? Dl. primar Antal ÁrpádAndrás.”
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Probabil
ați observat faptul că dl. viceprimar după punctul D6 a spus D8. Punctul lipsă, D7 îl voi

prezenta eu, și se referă la rectificarea bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe
pe anul 2022.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Dl. Miklos András a semnalat faptul că la sfârșit dorește se ia cuvântul. Vă rog să votăm pe
rând despre luarea pe Ordinea de zi a punctelor Diverse. Punctul D1, vă rog să votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc. Punctul D2.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Punctul D3.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Punctul D4.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Punctul D5.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc. Punctul D6.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Punctul D7.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Și la final punctul D8.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Acum să votăm Ordinea de zi în întregime.”
Se votează cu 17 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. Dacă avem astfel de situații, vă rog să semnalați.”
Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „La punctul D2 nu voi participa la
vot.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui Vajna László. Sunt și alți colegi? Dacă nu, trecem la prezentarea primului punct.”
PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi al unităţilor subordonate, pe anul
2022. Prezintă: Antal Árpád-András, primar.
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Sunt din
ce în ce mai multe sarcini, s-a lărgit gama de sarcini, de aceea încercăm să transformăm
aparatul de specialitate al primăriei. În acest proiect de hotărâre este vorba despre faptul că
desființăm unele posturi vacante. La grădinăria municipiului avem 9 posturi. La Parcul
Fotovoltaic au lucrat oameni, al căror post s-a desființat și acum vorbim de posturi vacante.
Respectiv datorită reorganizării Secției Bazei de Agrement “Șugaș Băi” avem două posturi
vacante. Legând aceste posturi cu altele, am dori să înființăm în subordinea Direcției
Generale de Dezvoltare Proiecte o direcție nouă cu denumirea „Direcția Eficiență
Energetică și Monitorizare Societăţi Comerciale”. Despre acest lucru este vorba în
proiectul de hotărâre, vă rog să sprijiniți. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Înainte de votare aș dori să vă spun faptul că Comisiile de specialitate I și V au acordat

aviz favorabil proiectului de hotărâre. Vă rog să votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 140/2022.
PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind instituirea unor
măsuri în vederea organizării Târgului Zilele Sfântu Gheorghe 2022. Prezintă: Toth-Birtan
Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Acest
proiect de hotărâre modifică o hotărâre aprobată anterior. Conține următoarele elemente:
locația evenimentului, care este prezentată în anexa 1, se modifică datorită lucrărilor de
renovare a muzeului, în str. Kós Károly nu va fi târg, ci doar în str. Gróf Mikó Imre și la
începutul străzii 1 Decembrie, iar curtea tinerilor experimental va fi în curtea fostei fabrici
de ţigarete. Târgul Meșteșugarilor va fi în piața centrală, unde de obicei este, pe tronsonul
între Colegiul Székely Mikó și Parcul Elisabeta. Asociere cu Asociaţia Unităţilor din
Industria Hotelieră și Restaurante admite 6 locuri pentru alimentație publică, 5 vor fi
amplasate în fața Casei cu Arcade, iar unu în parcarea Hotelului Bodoc. Pentru diminuarea
pierderilor cauzate de COVID, anul acesta participarea pentru unitățile de alimentație
publică va fi gratuită. Pentru comercianții de körtös kalács, langoș, clătite, popcorn,
porumb fiert, înghețată, cafea propunem prețurile care au fost și până acum, iar pentru
închirierea locurilor, înafară pentru cei cu sediul în Sfântu Gheorghe, propunem să fie
organizat licitație. Pentru cei din Sfântu Gheorghe va fi gratuită, sau va fi la prețul de bază?
Știe cineva? Deci nu gratuit, ci la prețul de bază. Iar pentru cei care nu sunt din Sfântu
Gheorghe o să fie licitație. Se modifică și perioada târgului, deci față de 3 zile de târg acum
vor fi patru zile, de joi până duminică. Propunem ca partener pentru organizare pe Tega
SA, pentru că împreună cu administrația pieței din cadrul Tega SA putem executa lucrările
de organizare a târgului. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Comisiile de specialitate I, IV și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. Vă rog
să votați despre proiectul de hotărâre.”
Se votează cu 16 voturi pentru, 1 conilier nu participă la vot (Vajna László),
HOTĂRÂREA NR. 141/2022.
PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării și completării Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local
al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 95/2020. Prezintă: Antal ÁrpádAndrás, primar.
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Pandemia ne-a obligat să găsim o soluție pentru organizarea diferitelor ședințe, fără
prezența fizică. Atunci ne-am promis pentru noi înșine, unul pentru altul și pentru locuitori,
că dacă se sfârșește pandemia, atunci ceea ce a fost pozitiv în această procedură, mă
gândesc aici la utilizarea platformei online, digitalizare, o vom păstra și vom duce mai
departe. În acest proiect de hotărâre este vorba de fatul că, indiferent dacă va fi pandemie,
sau nu va fi, vom avea posibilitatea să ținem online ședințele comisiilor de specialitate și
ședințele consiliului local, cu vechea procedură telefonică STS, sau prin crearea unei noi
posibilități, folosirea platformei Zoom, care înseamnă videoconferință, deci nu numai ne
vom auzi, ci și ne vom vedea. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I, II, III, IV, V și
VI. Vă rog să votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 142/2022.
PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii

din funcțiune și casarea unor mijloace fixe situate în cartierul Câmpul Frumos. Prezintă:
Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În parcul industrial sunt
mai multe clădiri agricole, care sunt dărăpănate, nu sunt adecvate scopului și în acest
proiect de hotărâre este vorba de scoaterea lor din funcțiune, aflate pe o suprafață de
14.774,00 mp, a căror valoare de inventar este de 426.376,21 lei. Scoaterea din funcțiune și
casarea acestora este necesară, ca să putem construi la locul acestora un depou nou pentru
Multi-Trans.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I și V. Vă rog să
votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 143/2022.
PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
participării Municipiului Sfântu Gheorghe la o licitație publică în vederea achiziționării
unor bunuri. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „După mai multe încercări,
într-adevăr nu prin metoda pe care o doream inițial, dar avem posibilitatea de a cumpăra
fosta cariera de piatră, datorită faptului că se lichidează TERRACOTTA STAR SA. Aici
este vorba de o carieră de piatră de 9072 mp, de o porțiune de pădure de 2202 mp și de un
drum de 208 mp, pe care îl putem achiziționa la o licitație publică. Proiectul de hotărâre
împuternicește persoane pentru acest lucru, ca să participe la această licitație. Prețul de
pornire la licitația cu strigare este 111.280 lei și se pot depune oferte pasul fiind în procent
la 1%. Să spun eu dl. președinte, sau spune comisia economică? Comisia economică
propune ca să mai punem încă 1 pas de licitare peste prețul de pornire la strigare. Este
puțin probabil, că cineva mai dorește să cumpere această carieră de piatră abandonată.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Primarul Antal Árpád dorește să ia cuvântul.”
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Da. Am rugămintea pentru
reprezentanții mass media, ca să nu apară în presă nimic, deoarece a mai pățit primăria, că
am aprobat o decizie despre faptul că participăm la o licitație. Noi aprobăm și suma pe care
o propunem, și dacă mâine apare în ziar, va afla toată lumea și s-a mai întâmplat că din
această cauză am pierdut posibilitatea, pentru că cineva a oferit cu 1000 de euro mai mult,
deoarece a știut cât oferim noi, deoarece am aprobat o hotărâre în acest sens. Deci am
rugămintea să nu scrieți despre acest lucru în ziar. Vă mulțumesc pentru înțelegere.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Prima dată vă rog să votăm despre propunerea de modificare. Deci suma este de
112.392,82 lei și reprezintă 1 pas de licitare. Vă rog să votați.
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.
„Mulțumesc. Proiectul de hotărâre nr. D2 a fost avizat favorabil de comisiile de
specialitate I, V și III, împreună cu modificări. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre
D2 în întregime.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 144/2022.
PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
Proiectului tehnic, inclusiv devizul general actualizat pentru obiectivul de investiţii
„Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră în zonele
marginalizate ale Cartierului Őrkő”, municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a elaborat proiectul

tehnic pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă și de canalizare menajeră din
Cartierul Őrkő. Pe vremuri din 442 gospodării 72 au fost racordate la reţeaua de alimentare
cu apă, iar 40 au fost racordate la canalizarea a orașului, deci este foarte necesar această
investiție. Luând în considerare noile prețuri și soluțiile prevăzute în proiectul tehnic,
valoarea estimativă a investiției este de 2.966.683,27 lei cu TVA. Mulțumesc.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I, II și V. Vă rog să
votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 145/2022.
PUNCTUL D4 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe şi Asociația Rromilor „AMENKHA” în vederea organizării
și finanțării evenimentului ”Ziua Națională a Romilor” în municipiul Sfântu Gheorghe.
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „La solicitarea Asociației
„AMENKHA” propunem acel contract de asociere, care este anexa proiectului de hotărâre,
Mâne 8 aprilie va avea loc o serbare de ziua romilor, unde va fi un prânz festiv și o
defilare, care conform tradițiilor se sfârșește cu aruncarea coroanelor în râul Olt.
Organizarea acesteia și-a asumat-o Asociația „AMENKHA”, iar finanțarea primăriei este
în sumă de 6465 lei.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I, IV și V. Vă rog
să votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 146/2022.
PUNCTUL D5 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii
proiectului Amenajare curte și modernizarea clădirii instituției ”Școala Gimnazială Ady
Endre” și a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Cu proiectul de
modernizare a Școlii Gimnaziale ”Ady Endre” am dori să accesăm în cadrul apelului de
proiecte Plan național de redresare și reziliență, componenta 5, axa 2. Planul cuprinde
printre altele: izolarea clădirii în totalitate, schimbarea ușilor și ferestrelor exterioare,
reabilitarea în totaliate a instalațiilor de încălzire, retehnologizarea instalației electrice și
implementarea iluminatului cu LED, totodată am dori instalarea de panouri fotovoltaice la
clădire, instalare ventilare, conține și modernizarea grupurilor sanitare, iar în curte am dori
amenajarea de trotuare și curte. Aici este stabilită o sumă maximă eligibilă, deoarece la
acest proiect sunt stabilite prețuri pe mp, și suma calculată astfel este de 9,126,637.80 lei,
care conține și TVA. Fiecare sumă care depășește această sumă va fi contribuție proprie.
Până la urmă se va clarifica valoarea totală a lucrărilor, pe care primăria își va asuma.
Mulțumesc.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumim frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I, II și V. Vă rog să
votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 147/2022.
PUNCTUL D6 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical folosit în
sistem tură/contratură, situat în imobilul din str. Vasile Goldiş nr. 3, proprietatea privată a
Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de un cabinet

medical de pe str. Vasile Goldiş nr. 3, a cărui suprafață totală este de 40,20 mp, din care
este scoasă la licitație pentru cabinetul respectiv o suprafață de 22,6 mp și există un spaţiu
de uz comun de 17,6 mp. Acest spațiu va fi folosit în sistem tură/contratură de către
candidat împreună cu cabinetul medical care deja închirează spațiul. Documentația
licitației este anexă la prezentul proiect de hotărâre. Prețul de pornire este obișnuitul 12
euro/mp.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I și III. Vă rog să
votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 148/2022.
PUNCTUL D7 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă:
Antal Árpád-András, primar.
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Modificăm bugetul general pe anul 2022, mai exact suplimentăm cu suma de 2.206.800 lei,
astfel până la sfârșitul anului calculăm cu un venit de 239.579.660 lei. Am dori să obținem
în cadrul Planului național de redresare și reziliență o sumă în jur de 15.000.000 lei, mai
ales pentru izolarea instituțiilor publice, în primul rând izolarea instituțiilor de învățământ,
respectiv a blocurilor. Pentru acest lucru trebuie să pregătim o mulțime de documentații, în
primul rând audite energetice, expertize, DALI-uri. Acest lucru este cuprins în buget, deci
aceste sume vor fi alocate pentru aceste lucruri. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I și V. Vă rog să
votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 149/2022.
PUNCTUL D8 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea
achiziționării imobilului situat în str. Gării nr. 5. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Avem posibilitatea
achiziționării autogării de pe str. Gării nr. 5. Acest lucru este necesar pentru că municipiul
Sfântu Gheorghe ar dori ca transportul public să fie dezvoltat la nivel regional. Am dori să
legăm transportul public al localităților Scaunului Sepsi cu transportul public al orașului și
să-l dăm în administrarea societății noastre. Pentru acest lucru sunt necesare mai multe
demersuri, printre altele și de încheierea unui parteneriat, dar vestea bună este că, clădirea
necesară acestui lucru o putem lua în posesie. Imobilul cuprinde și un teren asfaltat de
6325 mp, o clădire autogară cu o suprafață la sol de 421 mp, o hală de 475 mp și o centrală
termică de 153 mp, respectiv o construcție anexă de 12 mp. Valoarea acestora, asupra
căreia comisia de negociere prețuri a revenit de mai multe, până la urmă s-a stabilit cu
proprietarul suma de 800.000 lei, sub prețul maxim, stabilit în raportul de evaluare. Vom
putea lua în folosință dacă asigurăm continuitatea activității, deoarece autogara nu poate fi
oprit, care și acum transportă în județ și între județe. Acum urmează ca prin transparență,
conform legii, să fie atribuite aceste activități și imobilul în administrarea Multi-Trans SA.
Data limită pentru plată este stabilită la 30 a acestei luni. Mulțumesc.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos
pentru prezentare. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate I
și V. Vă rog să votați.”
Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 150/2022.
DIVERSE:
„Mulțumesc pentru vot. Înainte de a încheie ședința dau cuvântul d-lui Miklos

András, care a cerut cuvântul. Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba, poftiți.”
Domnul delegat sătesc MIKLOS ANDRÁS (lb.m): „Mulțumesc frumos. Eu aș
dori să vă transmit cererea, dorința acelor locuitori din Coșeni, care sunt într-un fel sunt
afectați de construirea traseului variantei ocolitoare. Agricultorii nu au acceptat, ci mai
degrabă s-au resemnat, au înțeles necesitatea acestuia, însă reproșează faptul că doar în
două puncte de peste drum pot accesa terenurile. Primul ar fi sensul giratoriu de la Ilieni,
iar celălat intersecția cu drumul spre Ozun, care pentru tractoare, combine este o distanță
enormă. M-au rugat să transmit conducătorilor orașului, pe ultima sută de metri, că deja au
început lucrările, să fie făcut un pasaj între cele două sate. Mulțumesc frumos.”
Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc și eu. Problema
este că execuția lucrărilor a început deja. Deci practic contractul de execuție este deja
încheiat. În acest caz nu mai avem nici o posibilitate de modificare. De-a lungul traseului
variantei ocolitoare va fi un drum pentru mașinile agricole. Trebuie să ne mai uităm exact,
pentru că vor fi și niște pasaje, și eventual sub pasaj dacă avem posibilitate. Să ne uităm
cândva împreună la planuri, dar în condițiile în care deja am ales executantul și deja se
lucrează, nu avem posibilitatea să modificăm planul. Deci să ne uităm la asta mai exact. Eu
consider că sunt mai multe posibilități, decât două. Să stăm jos, să ne uităm la planuri și o
să avem rugămintea să-i informați locuitorii din Coșeni. Bine? Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos.
Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.”
Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Eu aș dori să fac o
precizare, deoarece Ivan Niculae a cerut să fac acest lucru. La o ședință din 30 decembrie
2021 am spus la prezentarea hotărârii 417 faptul că a depus observații în legătură cu
proiectul de hotărâre în numele unei organizații neguvernamentale, iar el nu în numele unei
organizații neguvernamentale a depus aceste propuneri, ci în numele propriu. Deci vă rog
să precizați acest lucru în procesul verbal, această afirmație a mea. Mulțumesc frumos.”
Doamna președinte de ședință SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Mulțumesc frumos
d-lui viceprimar. Vă doresc tuturor o după amiază plăcută. Ședința de consiliu s-a
terminat.”
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 28 aprilie 2022.
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