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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 20 mai 2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 14 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Baloga Csilla - sat Chilieni, Miklós András – 
sat Coşeni, lipsind: Comăneci Liviu-Vasile, József Álmos-Zoltán, Kondor Ágota, Lakatos 
László, Sipos Dóra-Viola, Székely Kincső, Vargha Fruzsina. 

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. 705/2022. 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, Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár 
Tünde-Ildikó secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Suntem prezenți 
11, deci suntem statutari și putem să începem. Avem două puncte pe Ordinea de zi și aș 
propune un punct la diverse, care se referă la aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul 
de investiții: „Construire grădiniță în Cartierul Őrkő”. Vă rog să votați dacă putem lua pe 
Ordinea de zi punctul D1.  
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Magyarosi Imola-
Piroska). 
 „Acum să votăm Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 13 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Magyarosi Imola-
Piroska). 
 „Aș dori să vă întreb, dacă cineva dorește să ia cuvântul la diverse? Dacă nu, o să 
vă citesc: 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 cazuri? Dacă nu sunt, putem trece la discutarea punctelor de pe Ordinea de zi.” 

PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului ”Reabilitarea termică, eficientizarea energetică și modernizarea clădirii Școlii 
Gimnaziale „Váradi József” din str. Stadionului nr. 12” și a cheltuielilor legate de proiect. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Am dori să 
depunem acest proiect în cadrul Planului național de redresare și reziliență în cadrul 
componenta 5, axa 2. Lucrările conțin: reabilitarea/ schimbarea rețelelor de distribuție și 
înlocuirea instalațiilor de încălzire pentru clădirea școlii, termoizolarea completă și 



 

 

refacerea finisajelor, retehnologizarea instalației electrice exterioare și implementarea 
iluminatului cu LED, reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, reabilitarea grupurilor 
sanitare, schimbarea/ reabilitarea pardoselii sălilor și a coridoarelor, echiparea clădirii cu 
sistem de detectare și de alarmă a incendiului și cu hidranți interiori, instalarea unui sistem 
de producere de energie din sursă regenerabilă, amenajare stație de încărcare pentru 
vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la 
fiecare 2.000 m2 arie desfășurată renovată, dar unde o să instalăm acestea în apropiere încă 
nu știm exact. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 8,301,462.86 lei cu TVA 
inclus, iar cheltuielile care exced această valoare, constituie contribuția proprie a 
aunicipiului Sfântu Gheorghe care va fi suportată din bugetul local. Dacă aveți întrebări? 
Dacă nu sunt, aș menționa faptul că toate cele trei comisii competente au avizat favorabil. 
Vă rog să votați.”  
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 186/2022. 

PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului ”Reabilitare și modernizare internat la Colegiul Național „Székely Mikó” str. 
Gábor Áron nr. 18, Municipiul Sfântu Gheorghe” și a cheltuielilor legate de proiect. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Practic 
documentația conține aceeași lucrări, ca și în cazul precedent, în plus sunt niște lucrări 
specifice la internat. Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 6.380.561,82 lei cu 
TVA inclus, și la fel am dori să depunem proiectul în cadrul Planului național de redresare 
și reziliență în cadrul componenta 5, axa 2. Dacă aveți întrebări, observații în legătură cu 
proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, și aici vă spun că toate cele trei comisii competente au 
avizat favorabil. Vă rog să votați.”  
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 187/2022. 

PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții: „Construire grădiniță în Cartierul Őrkő”. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În Cartierul 
Őrkő am dori să construim o grădiniță pe un teren de 2376 mp, care ar putea găzdui 100 de 
copii, și care ar avea o înălțime de parter+ 1 etaj, cu o suprafață construibilă de 520 mp. 
Valoarea estimată a investiției este de 5.117.765,56 de lei, care conține TVA. Aveți 
întrebări, observații în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, comisiile de 
specialitate au avizat favorabil. Vă rog să votați.”  
 Se votează cu 14 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 188/2022. 
 „Mulțumesc frumos. Am discutat toate punctele. Are cuvântul dl. primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Aș dori 
să atrag atenția colegilor consilieri asupra faptului că săptămâna viitoare vom avea ședințe 
extraordinare în afara ședinței ordinare, pe care le voi convoca de îndată, deci cu câteva ore 
înainte vă vom putea anunța. Vom avea niște termene și din acest motiv va trebui să 
pregătim mai multe materiale și să le aprobăm. Rugămintea mea este să fiți diponibili și să 
asigurăm majoritatea la aprobarea hotărârilor. Vom avea teremene pentru proiecte, pe care 
trebuie să le depunem documentațiile, pe care trebuie să le aprobăm. Le putem ține și 
online. Atât. Un alt lucru este, că ieri am câștigat Cupa României, pe care cred, că deja 
toată lumea știe și vă așteptăm în această seară, să sărbătorim în piața centrală. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Mulțumim 
pentru prezență, și închei ședința.” 



 

 

 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. 
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