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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 05 mai 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: Kádár Imola, Kolcza István, Lakatos László, Sipos Dóra-Viola. 

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. 641/2022. 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.  
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Vă rog să porniți 
aparatele de vot. Putem începe ședința cu prezența a 16 consilieri. Salut cu drag pe toată 
lumea. Propun să începem. O să prezint Ordinea de zi în două limbi, și sperăm, că între 
timp se va repara mașina de tradus. (lb.r.): Începem ședința. Eventual să-mi faceți semn dl. 
Comăneci dacă merge aparatul. (lb.m/lb.r.): Avem trei puncte pe Ordinea de zi. (lb.m.): 
Mai sunt propuneri pe Ordinea de zi? Dl. primar?” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. Aș 
dori să propun un punct D1 și D2. Punctul D1 se referă la aprobarea alipirii unor terenuri 
situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 24. Iar punctul D2 se referă la 
aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 
31.03.2022. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc. 
Și eu aș avea o propunere D3, care se referă la aprobarea participării în cadrul proiectului 
„Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în cadrul 
parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului de 
vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu 
comuna Arcuș. S-a reparat aparatul. (lb.m.): Ar trebui să votăm luarea pe Ordinea de zi a 
punctelor D1, D2 și D3. Vă rog să votați despre punctul D1.”  
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Vă rog să votați despre punctul D2.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Și acum vă rog să votați despre punctul D3.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum vă rog 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. Vă rog să semnalați dacă sunt astfel de cazuri. Dacă nu sunt astfel de situații 
trecem la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2022. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Suplimentăm bugetul local cu suma de 2.404.000 lei, astfel până la sfârșitul anului 
calculăm cu un venit de 241.983.660 lei. La partea de cheltuieli alocăm suma de 489.350 
instituțiilor de învățământ. Sprijinim cheltuielile de funcționare a SEPSI REKREATIV SA 
cu suma de 500.000. Suplimentăm bugetul Casei de Cultură Kónya Ádám cu suma de 
160.000 lei. Am inclus în buget suma de 300.000 lei pentru majorarea capitalului social al 
societății Sepsi Protect SA. Totodată creștem suma alocată programerol de investiții cu 
suma de 954.650 lei. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș menționa 
faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Aveți întrebări, luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 172/2022. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea indexării 
cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau 
care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor care se 
fac venit la buget local. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Conform Codului fiscal fiecare ipozit și taxă locală, care sunt stabilite în sume fixe, 
Consiliul Local este obligat să rectifice ținând cont de rata inflației pentru anul anterior. 
Datorită faptului că în 2021 rata inflației a fost 5,1%, de aceea de anul viitor, începând cu 1 
ianuarie 2023, vom crește și noi cu 5,1% nivelul taxelor și impozitelor locale. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „ Mulțumesc 
frumos. Menționez faptul că comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Aveți întrebări, luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? 
Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 173/2022. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate pentru obiectivul de investiții: „Construire parcare etajată în strada Nicolae 
Iorga”, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 „Această parcare etajată de mai multe nivele este planificată la fostul sediu al 
Multi-Trans SA. Va fi de o înălțime cu subsol, parter și 3 etaje. Suprafața construită la sol a 
parcării va fi de 2.497,43 mp, iar suprafața construită desfășurată va fi de 10.647,86 mp, 
din care 9704, 94 mp este suprafața utilă. Vor fi amenajate 194 locuri de parcare, 10 locuri 
pentru persoane cu dizabilități, 24 locuri mai spațioase, respectiv 9 parcări pentru 



 

 

motociclete și 8 spații încuiabile pentru motociclete/depozitare). Pe acoperișul clădirii vor 
fi terenuri de sport. Pentru realizarea obiectivului de investiții va fi necesară exproprierea 
unei suprafețe de 3794 mp. Valoarea estimativă a obiectivului de investiții este de 
62.726.015 lei, care conține TVA. Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil de către 
comisiile I, II și V. Aveți întrebări, luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? 
Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 174/2022. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea alipirii unor 
terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga nr. 24. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Pe str. 
Nicolae Iorga am dori să construim o creșă, din acest motiv în art. 1 al proiectului de 
hotărâre vom trece din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe și din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea publică a 
municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe a terenului situat în municipiul Sfântu Gheorghe un teren cu suprafață de 4235 
mp, după care acest teren cu suprafață de 4235 mp vom alipi cu o suprafață de teren de 
2538 mp, astfel vom obține un teren cu suprafață totală de 6773 mp, teren pe care vom 
construi grădinița. Deci în primul articol reglementăm situația juridică a unui teren, vom 
trece de domeniul privat în proprietatea publică, iar în al doilea articol vom alipi cu trenul 
aflat în vecinătate.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Menționez faptul că comisiile de specialitate I, II și V au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Aveți întrebări, luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? 
Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 175/2022. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 31.03.2022. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Ca 
rezultat al bugetul aprobat, și după modificarea bugetului înainte de 31 martie am calculat 
cu un venit de 249.010.610 lei până la sfârșitul anului. Până la data de 31 martie am 
realizat un venit planificat de 25,15 %, în sumă de 59.706.225 lei. La partea de cheltuieli 
am cheltuit 18,38 % a valorii sumei anuale, care a fost în sumă de 45.759.538 lei. 
Veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ a fost în valoare de 1.216.792. Instituțiile 
culturale au realizat un venit de 420.714 lei prin organizare evenimente. Totodată am 
primit finanțări de la instituții, organizații de peste hotare în sumă de 1.119.785 lei. 
Mulțumesc frumos” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
Aveți întrebări, luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu, vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 176/2022. 
 PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea participării în 
cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m în 
cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – UAT Comuna Arcuș”, în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al 
României, Componenta C10 – Fondul local, Obiectul de investiții I.1.1 – Înnoirea parcului 



 

 

de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat 
cu comuna Arcuș. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Este vorba de o 
participare într-un proiect, al cărui titlu este „Achiziție de mijloace de transport public - 
autobuze electrice, 12 m în cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfântu Gheorghe – 
UAT Comuna Arcuș”. Acest lucru este necesar pentru depunerea unui proiect și obținerea 
unui sprijin din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta C10. Sfântu Gheorghe și zonele vecine, 12 UAT-uri se pregătesc pentru un 
parteneriat de transport public, însă acest proiect necesită un demers mai rapid, de aceea 
printr-un parteneriat cu Arcuș putem depune acest proiect. Desigur aceste transporturi nu 
vor servi numai Sfântu Gheorghe și Arcuș, ci și regiunea Scaunului Sepsi. Așa cum am 
mai spus ar fi vorba de achiziționarea a 12 m de autobuze. Înafara de asta sunt prevăzute și 
12 stații de încărcare lentă, respectiv 4 stații de încărcare rapide. Am uitat să vă spun faptul 
că este vorba de autobuze electrice. Valoarea totală a investișiei este de 38.762.931,96 lei, 
care conține și TVA, înafara de asta anexele proiectului de hotărâre conțin nota de 
fundamentare, un contract de parteneriat propus, un angajament din partea primăriei despre 
faptul că își va asuma sumele neeligibile, respectiv un angajament prin care va monta 45 
stații de încărcare pe teritoriul municipiului, dar nu pentru autobuze, ci pentru autoturisme. 
Valoarea acestor stații de încărcare este de 5.538.037,80 cu TVA, însă acestea nu se vor 
realiza în cadrul programului, și nici municipiul, însă va fi finanțat dintr-un fond al 
Ministerului Dezvoltării. Comisiile de specialitate I și V au acordat aviz favorabil 
proiectului de hotărâre. Aveți întrebări, luări de cuvânt în legătură cu proiectul de hotărâre? 
Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 177/2022. 
 „La diverse nu au fost înscrieri, dar vă întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul? 
Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o după amiază plăcută 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 26 mai 2022. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR GENERAL 
                    Toth-Birtan Csaba                           Kulcsár Tünde-Ildikó 
 
 
 
 
 


