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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 05 octombrie 2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 19 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Baloga Csilla - sat 
Chilieni, lipsind: Kolcza István, Vargha Fruzsina. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile HG nr. 394/2020 privind 
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv în conformitate cu prevederile art. 
133 alin. (2) și art. 134 alin. (1) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
1107/2021. Ședința se desfășoară prin sistemul de audioconferință STS. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba viceprimarul Municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó, secretarul general al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r./lb.m.): „Bună 
ziua. Salut pe toată lumea la ședința extraordinară din data de 05 octombrie. În primul rând aș 
dori să citesc prezența. 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 (lb.m.): ”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. Pe ordinea de zi 
figurează 13 puncte. Aș dori să întreb dacă are cineva propuneri la punctul Diverse.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să propun un punct 
D1, care se referă la aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită a unor imobile 
situate în municipiul Sfântu Gheorghe, strada Tutunului nr. 4, în favoarea Bisericii 
Evanghelice-Lutherane din România, Parohia Sfântu Gheorghe.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Bine, 
mulțumim frumos.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Totodată aș dori să retrag 
punctul 7.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Vă rog să votăm despre luarea pe Ordinea de zi a punctului D1.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m): „De acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „De acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 



 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA: (lb.m): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de 
acord.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord și eu.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): „Liviu Comăneci sunt. Îmi 
cer scuze. Sunt prezent.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Bună ziua. 
Sunteți de acord cu introducerea pe Ordinea de zi a punctului D1.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): „Da, sunt de acord.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Vă rog să 
votăm Ordinea de zi în întregime.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): „Sunt de acord cu ordinea de 
zi.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r/lb.m): „Sunt de acord cu ordinea de zi.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Și eu sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA: (lb.m): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): ”Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de 
acord.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m/lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m): „Sunt de acord.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Urmează 
punctul I, care va fi prezentat de către dl. Toth-Birtan Csaba, viceprimar și a fost avizat de 
către comisiile de specialitate nr. I, V și VI.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de 
investiții pentru infrastructura sportivă și pentru infrastructurile de agrement multifuncționale 



administrate de societatea SEPSI REKREATIV SA, Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Este vorba despre acordarea 
unui ajutor de stat pentru investiții, pentru infrastructură sportivă și pentru infrastructură de 
agrement multifuncționale, aflate în administrarea SEPSI REKREATIV SA. Este vorba de a 
permite să se facă niște investiții pe banii Consiliului Local, dar fără a afecta de fapt, a 
degreva puțin presiunea de la direcția noastră de Achiziții Publice. Aceste obiective pot fi 
achiziționate în mod direct în cadrul acestui ajutor de către societatea aflată în proprietatea 
noastră. Din păcate am primit avizul Consiliului Concurenței destul de târziu. Și anul acesta 
ar trebui să se facă niște investiții, de exemplu sistem de acces ticeting cu interconectare între 
baze, care ar afecta toate obiectivele administrate de SEPSI REKREATIV SA, dar și mașina 
de bătut zăpadă și multe altele sunt foarte importante. Între timp, cât am așteptat pentru 
aprobare, deja s-au făcut niște modificări. De exemplu hotelul sport va fi inclus într-o 
investiție mai mare, complex sportiv pentru care am depus deja solicitare de finanțare în 
cadrul programului guvernamentale, deci asta nu se va mai face din acest ajutor, și probabil 
vor mai fi și alte obiective, care se vor scădea de aici. Valoarea totală acordată este de 
3.431.515 lei, din valoarea totală a cheltuielilor de investiții, care a fost calculat la 3.640.000 
lei, dar s-au luat în calcul și o marjă de profit care se va realiza în urma punerii în funcțiune 
acestor investiții, deci nu s-a acordat suma totală. În anexă există un regulament prin care 
poate fi contractat acest ajutor. Deci dacă se aprobă în Consiliul Local se poate pune în 
aplicare. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Mulțumesc 
dl. viceprimar. Observații sunt din partea consiliului? Prin urmare putem să votăm.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): „Da, da, sunt de acord cu 
punctul 1.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r/lb.m): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord. (lb.r.): D-na 
președinte! Aș putea să am propunea să votăm toate proiectele la finalul prezentărilor? Avem 
13, și să nu votăm de 13 ori. (lb.r/lb.m): Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Supun la vot 
această procedură. Deci sunteți de acord să votăm la sfârșit toate punctele?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r): „De acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord. Mulțumesc.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA: (lb.m): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de 
acord.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m/lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 



 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m): „Sunt de acord.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 338/2021. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 8-10. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Este vorba de aprobarea 
dezlipirii unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului nr. 8-10. Este 
vorba de terenul mare, care găzduiește stadionul de fotbal și alte obiective, în vederea 
intabulării străzii Gál Lajos, care trece în spatele stadionului, în spatele Complexului Sportiv. 
Este necesar dezlipirea din parcela de 66.415 mp, a unei parcele de 2082 de mp. Aici va fi o 
parte a străzii Gál Lajos.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Mulțumesc 
frumos. A fost avizat de comisiile de specialitate I, II și V.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 339/2021. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii 
Programului de interes public local „Achiziționarea echipamentelor de protecție necesare 
desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2021/2022, în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Este vorba de instituirea 
programului de interes public local achiziționarea echipamentelor de protecție necesare 
desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului școlar 2021/2022, în 
contextul riscului de infecție cu coronavirus. Aici dorm să înființăm un program prin care se 
poate finanța în valoare de până la 1500 de lei inclusiv TVA achiziționarea de dispozitive 
electronice laptop/tabletă, de către cadrele didactice de la învățământul preșcolar la 
învățământul de toate nivelurile. În regulament sunt descrise condițiile în care pot fi depuse 
solicitările de finanțare. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Mulțumesc 
frumos. A fost avizat de comisiile de specialitate I, IV și V.” 

Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 340/2021. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
devizului general, aprobat prin HCL nr. 131/2019 privind aprobarea documentației de avizare 
a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Rozelor”, cu 
modificările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Întrucât proiectele de hotărâri 
de la nr. 4 până la nr. 13 sunt cu aceleași subiect, eu aș prezenta toate împreună, înafară de nr. 
7, pe care l-am solicitat să fie scos de pe ordinea de zi. La toate acestea este vorba de niște 
corecții, care datorată creșterii prețurilor la materialele de construcții, modifică devizele 
generale ale obiectivelor de investiții în plus, deci se adaugă niște corecții pe baza Ordonanței 
Guvernului nr. 15/2021, și în cazul diferitelor investiții apar niște sume în plus la devizele 
generale, astfel la investiţia ”Modernizare str. Rozelor” o să coste mai mult 205.829,56 lei + 
TVA. La investiția „Modernizare str. 1 Decembrie 1918 între b-dul Gen. Grigore Bălan și str. 
Nicolae Bălcescu” cu 258.692, 92 lei + TVA. La investiția „Creșterea calității arhitectural-
ambientale şi reabilitare termică-Colegiul Național Mihai Viteazul, Internat şi Sala 
Festivități” cu 382.832,87 lei + TVA. În cazul investiției „Amenajare centru comunitar 



cartierul Ciucului” cu 31.574 de lei+TVA. În cazul „Extinderea capacității Parcului Industrial 
(inclusiv construire Hală Industrială)”, aici este vorba de construirea unei hale cu 270.839,60 
lei+TVA. În cazul investiției „Creșterea calității arhitectural –ambientale, reabilitare termică 
Grădinița cu program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfântu 
Gheorghe” cu 168.231 de lei+TVA. În cazul investiției „Reabilitare clădire grădinița cu 
program normal nr. 3”, strada Oltului nr. 19, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna” 27.780 de lei+TVA. În cazul investiției ”Design Bank – Reabilitare și 
refuncționalizare unitate administrativă ca centru de inovație” cu 771.159 de lei+TVA. 
Respectiv ultimul, în cazul investiției „Reabilitarea clădirii principale, clădire internat și 
clădire veche (fosta tipografie „Jókai”) la Colegiul Național „Székely Mikó” din Municipiul 
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” cu 1.618.547 de lei + TVA. În total, ca să știți cu cât ne 
va afecta bugetul, fiindcă indiferent din ce surse sunt cofinanțate aceste lucrări, aceste măriri 
vor fi suportate de Consiliul Local. În total aceste 9 investiții vor ridica costul cu 3.672.484 
de lei. Mulțumesc.”  
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Mulțumesc 
frumos. Toate proiectele de la nr. 4 până la 13, în afară de 7, au fost avizate de către comisiile 
de specialitate I și V.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 341/2021. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare str. 1 Decembrie 1918 între b-dul Gen. Grigore Bălan și str. Nicolae 
Bălcescu”, aprobat prin HCL nr. 367/2016, cu modificările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 342/2021. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
devizului general, aprobat prin HCL nr. 292/2017 privind aprobarea Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenții, pentru obiectivul de investiții „Creșterea calității 
arhitectural-ambientale şi reabilitare termică-Colegiul Național Mihai Viteazul, Internat şi 
Sala Festivități”, cu modificările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 343/2021. 
 PUNCTUL VIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului, aprobat prin HCL nr. 
117 /2020, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 344/2021. 
 PUNCTUL IX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
devizului general al Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Extinderea 
capacității Parcului Industrial (inclusiv construire Hală Industrială)”, aprobat prin HCL nr. 
129/2019, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 345/2021. 
 PUNCTUL X de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiţii „Creșterea calității arhitectural –ambientale, reabilitare termică Grădinița cu 
program prelungit Gulliver, str. Dealului nr. 24 din Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat 
prin HCL nr. 290 /2017, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 346/2021. 



 PUNCTUL XI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitare clădire grădinița cu program normal nr. 3”, strada Oltului nr. 19, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna”, aprobat prin HCL nr. 125/2018, cu 
modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 347/2021. 
 PUNCTUL XII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de 
investiţii Design Bank – Reabilitare și refuncționalizare unitate administrativă ca centru de 
inovație” din Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 76/2019, 
cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 348/2021. 
 PUNCTUL XIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării devizului general al Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitarea clădirii principale, clădire internat și clădire veche (fosta 
tipografie „Jókai”) la Colegiul Național „Székely Mikó” din Municipiul Sfântu Gheorghe, 
judeţul Covasna, aprobat prin HCL nr. 169/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 349/2021. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea transmiterii 
dreptului de folosinţă gratuită a unor imobile situate în municipiul Sfântu Gheorghe, strada 
Tutunului nr. 4, în favoarea Bisericii Evanghelice-Lutherane din România, Parohia Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Este vorba de transmiterea în 
folosință gratuită a unor imobile din strada Tutunului nr. 4, în favoarea Bisericii Evanghelice-
Lutherane, Parohia Sfântu Gheorghe. Prin proiectul de hotărâre se transmite imobilul recentă 
achiziționat în scop de realizare de hipoterapie, psihoterapie și terapie educațională a copiilor 
cu dizabilități. Prin hotărâre se aprobă modelul contractului de comodat, care se va încheia cu 
Biserica Evanghelică-Lutherană, respectiv se aprobă și demolarea, scoaterea din funcțiune și 
casarea prin demolare a unui depozit de 40 de mp, în valoare de 5265,7 lei. Mulțumesc.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 350/2021. 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.r.): „Mulțumesc 
frumos. Sunt observații din partea consiliului, sau alte adăugări la diverse? Nu. Atunci putem 
supune votului. Sunteți de acord cu proiectele de hotărâri de la 1 până la 6 și de la 8 până la 
D1.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord cu 
proiectul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, respectiv D1.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de la 1 
până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul D1.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri 1, 2, 3, 4, 5, 6, respectiv cu 8, 9, 10, 11, 12, 13 și cu D1.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre 
D1.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri de 
la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 



 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
1, 2, 3, 4, 5, 6, respectiv cu cele de la 8 până la 13 și cu D1.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA: (lb.m): „Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 
de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1. Mulțumesc.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Și eu 
sunt de acord cu proiectele de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu 
proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord 
cu proiectele de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de 
hotărâre D1. Mulțumesc.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m): „Sunt de acord cu proiectele 
de hotărâri de la 1 până la 6, respectiv de la 8 până la 13, și cu proiectul de hotărâre D1.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): 
„Mulțumesc pentru prezență. O zi plăcută.” 
 
 
 
 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 octombrie 2021. 
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