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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 21 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: Comăneci Liviu-Vasile, Kádár Imola. 
 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. 
1140/2021. Ședința se desfășoară prin sistemul de audioconferință STS. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba, Vargha Fruzsina viceprimaii 
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 21 octombrie. În primul rând aș 
dori să citesc prezența.” 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 „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 5 proiecte de hotărâri. Aș dori să întreb dacă are cineva propuneri la punctul 
Diverse.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Da, eu sunt Toth-Birtan 
Csaba și aș dori să propun un punct D1, care se referă la aprobarea alocării unei sume de bani 
în favoarea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea - Conferința Transilvania Sud.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): ”Bine, 
mulțumim 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.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de 



acord.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (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.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Îmi cer scuze, dar sunt prezent 
și eu. Am întârziat puțin, dar sunt de acord și eu.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate. 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Bine. 
Mulțumesc frumos. Acum vă rog să votăm Ordinea de zi în întregime.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (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 cu Ordinea de zi.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Și eu sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de 
acord.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord cu Ordinea de zi.” 
 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.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (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.m.): „Vă rog să 
aprobați că să votăm la final punctele.” 
 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, cu votarea la 
final.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord și eu.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Da.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (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.” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (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./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „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 18 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Lakatos László). 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2021. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În lipsa d-lui primar Antal 
Árpád-András eu voi prezenta proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului. Pentru 
sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 8.000.000 de lei. Din cota 
defalcată din impozitul pe venit 2% calculăm cu suma de 1.592.000, astfel bugetul s-a 
majorat cu suma de 9.592.000 lei. Din această sumă 200.000 lei alocăm pentru cheltuieli cu 
bunuri și servicii necesare funcționării și întreținerii sediilor primăriei. Nu știu suma exactă 
dar avem aici un tabel mai mare, unde este vorba de capitolul învățământ, unde este o sumă 
în minus la Școala Gimnazială ”Néri Szent Fülöp” în valoare de 60.000, la celelalte școli 
sume mai mici, sau mai mari în plus. Mărim cu suma de 50.000 lei fondul pentru familiile 
numeroase pentru achiziționarea unor dispozitive electronice tip calculator/laptop/tabletă. 
Mărim cu suma de 31.150 lei bugetul Direcției de Asistență Socială. Mărim cu suma de 
400.000 lei pentru ajutor de exploatare pentru infiastructura sportivă administrată de SEPSI 
REKREATÍV SA. Suplimentăm bugetul Teatrului ”Tamási Áron” cu suma de 90.000 lei, iar 
bugetul Casei de Cultură ”Kónya Ádám” cu suma de 603.200 lei. Alocăm suma de 160.650 
lei pentru a amenaja 6 locuri se joacă, elaborarea unui studiu de fezabilitate. 6.000.000 de lei 
pentru achiziționarea Fabricii de Tutun, tranșa a doua. Dorim să alocăm bani pentru elaborare 
proiecte tehnice, pentru 2 reabilitri termice, proiecte câștigate. Alocăm o sumă de 20.000 lei 
pentru DALI demolarea imobilelor din str. Kőrösi Csoma Sándor nr. 6 și nr. 10, imobile, care 
sunt în proprietea noastră și aflate lângă Hotelul Bodok. La următoarea poziție aș dori să fac 
o rectificare, unde figurează un releveu la imobilul ”Fabrica de tutun”, în valoare de 130.900 
lei, pentru care propun o poziție în valoare de 160.000 lei, și care ar avea denumirea: DALI 
pentru amenajarea muzeului comunismului în imobilul din str. Kós Károly nr. 21. Acest lucru 
a fost închipuit ca să fie realizat în Casa Sindicatelor, însă este sigur că acela nu vom putea 
achiziționa, deci dorim să amenajăm muzeul comunismului în ”Fabrica de tutun” cu folosirea 
unei părți din imobil. În PNNR există un sprijin pentru acest proiect și până la sfârșitul lunii 
martie trebuie să elaborăm această documentație, și trebuie aprobat în consiliu. O să-l rog pe 
d-na președinte de ședință ca să supună la vot propunerea de modificare. Deci nu 130.900 lei, 
ci 160.000 lei, iar diferența o vom acoperi din fondul de rezervă. Există o sumă alocată în 
valoare de 41.650 lei pentru PUZ -Extindere Parc industrial Câmpul Frumos. Alocăm suma 
de 560.180 lei pentru plata serviciilor de salubrizare. Suma de 400.000 lei pentru plata 
schemelor de ajutor de minimis pentru sprijinirea Intreprinderilor Mici și Mijlocii din 
Municipiul Sfântu Gheorghe. Suma de 100.000 lei pentru majorarea cotizației Asociației 
Vadon, despre care am votat deja. Mai sunt câteva poziții la capitolul transport: modemizare 
str. Mikes Kelemen, elaborare niște devize generale estimative în cadrul Programului 



național de investiții ”Anghel Saligny”. O sumă alocăm pentru sprijin la nivelul Regiunii 
Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe 
domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere 
școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare 
și/sau drumuri de legătură. Alocăm suma de 830.000 lei pentru repararea și intreținerea 
drumurilor și trotuarelor, repectiv suma de 550.000 lei pentru finanțarea activității de 
transport local de călători. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Comisiile I și V au avizat favorabil. Vă rog să votăm despre această modificare. Deci 
suma de 130.900 lei se va majora la 160.000 lei pentru amenajarea muzeului comunismului. 
Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 351/2021. 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „D-na președinte, vă rog să mă 
scuzați că intervin, dar și acest lucru putem să votăm la sfârșit.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Bine. Va fi 
bine și așa.” 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării 
capitalului social al GOSPODĂRIE COMUNALĂ SA Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Cotizația Gospodărirei 
Comunale SA se va majora de la suma de 15.253.003,50 lei la 18.418.301,50 lei, conform 
propunerii, prin emiterea de 744.776 acțiuni noi, cu valoare nominală de 4,25 lei fiecare, din 
care municipiul Sfântu Gheorghe să subscrie un număr de 470.588 de acțiuni, în valoare de 
1.999.999 lei. Din care am plăti 30% în curând, iar 70% în termen de 12 luni, astfel procentul 
acțiunilor ar deveni la 54,47 %, deci în continuare va fi acționar majoritar în societate. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Comisiile I și V au avizat favorabil.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 352/2021. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
și completării HCL nr. 157/2021 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă, cu 
oferte în plicuri sigilate, a unui imobil proprietate privată a municipiului Sfântu Gheorghe, 
situat pe str. Gróf Mikó Imre nr. 9. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acest proiect este defapt o 
corectare a unei hotărâri anterioare, conform observațiilor făcute de către prefectură. Se 
modifică două lucruri: una ar fi faptul că nu a fost stabilit un termen pentru reabilitarea 
imobilului, au fost stabilite doar niște condiții de garanție, cu care am încercat să ajutăm 
reabilitarea în cât mai scurt timp. Acum încludem un termen de 36 de luni pentru terminarea 
lucrărilor de reabiltare. Totodată a fost stabilit ca pentru un termen de 10 ani să aibă 
destinația pentru activități culturale și activități de tip birou, pe acesta o modicifăm ca să 
desfășoară activități cultural-educative și activități conexe acestora. Restul condițiilor 
prevăzute în hotărârea anterioară rămân neschimbate.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): ”Mulțumesc 
frumos. Comisiile I și V au avizat favorabil.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 353/2021. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
soluție ”Spor de putere Parc Industrial Câmpul Frumos, județul Covasna”. Prezintă: Toth-



Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Parcul Industrial din Sfântu 
Gheorghe funcționează cu un post de transformare cu o putere de 630kVA, care transformă 
energia electrică la o tensiune medie, sau mică. Nu este de ajuns o extindere, astfel am 
solicitat, astfel am solicitat o creștere a capacității energiei electrice, pe care am și primit, 
astfel ar crește cu 2.9MW capacitatea de energie electrică a Parcului Industrial. Totul 
presupune instalarea a două posturi de transformare, respectiv alimentarea prin cabluri 
subterane aflate la stația mare de distribuție de pe str. Constructorilor, precum și rețele 
interioare. Pentru aceste investiții ar trebui să realizăm achiziția publică prin 2 tranșe, cu 2 
tipuri de finanțare, a căror valoarea estimată a lucrărilor pe tarif de racordare este de 
4.514.544,67 lei cu TVA, iar în cazul lucrărilor pe instalația de utilizare este de 2.485.493,61 
lei cu TVA.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Mulțumesc. 
Comisiile I și V au avizat favorabil.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 354/2021. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de 
parteneriat pentru realizarea proiectului: ”Împreună pentru Comunitate”, încheiat între 
Asociaţia Serviciul de Ajutor Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe, Direcţia de 
Asistenţă Socială Sfântu Gheorghe, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă-
Covasna și Şcoala Gimnazială ”Gödri Ferenc” Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan 
Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Și cu acest proiect de 
hotărâre revenim la un proiect anterior. Proiectul a fost depus la Asociația Grup de Acțiune 
Locală "Sepsi", însă din motive formale a trebuit să fie lansat din nou acest proiect, cu 
aceeași participanți, cu aceeași buget, și cu aceeași contribuție în valoare de 7,692.54 lei, 
reprezentând 2% din valoarea totală a proiectului. Dorim să depunăm acest proiect pentru 
Direcţia de Asistenţă Socială.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): ”Mulțumim 
frumos. Comisiile I, III și V au avizat favorabil.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 355/2021. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privnd 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.): „Conform proiectului de 
hotărârii am dori să alocăm suma de 200.000 lei Bisericii Adventiste din fondul destinat 
sprijinirii bisericilor, pentru construire clădire de cult. Clădirea de cult s-ar construi pe tereul 
pe care noi am dat în schimb pentru terenul de pe lângă Hotelul Bodok. Suntem interesați să-l 
construiească în cel mai scurt timp, și să predea cealaltă clădire municipiului.” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): ”Mulțumim 
frumos. Comisiile I, III și V au avizat favorabil.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 356/2021. 
 ”Putem să trecem la vot.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m): „Sunt de acord cu punctul 1 și cu 
modificarea propusă de către dl. viceprimar. Sunt de acord cu proiectele de hotărâri 2, 3, 4, 5, 
respectiv și cu D1.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Și eu sunt de acord cu 
punctul 1 și cu modificarea propusă. Și sunt de acord cu proiectele de hotărâri 2, 3, 4, 5, 
respectiv și cu D1.” 



 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu modificarea 
propusă de către dl. viceprimar la punctul 1. Sunte de acord cu punctul 1 în întregime. Cu 
punctele 2, 3, 4, 5, respectiv cu D1.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
punctul 1 împreună cu modificarea, cu proiectele de hotărâri 2, 3, 4, 5, D1. ” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 precum și cu 
modificarea propusă de către dl. viceprimar, respectiv sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5, 
D1. ” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1, împreună cu 
modificarea propusă, respectiv sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5, și cu D1. ” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 
și cu modificarea propusă, cu 2, 3, 4, 5, și cu D1. ” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 și cu 
modificarea propusă, respectiv sunt de acord cu aprobarea punctelor 2, 3, 4, 5, și cu D1. ” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de 
acord cu punctul 1 și cu modificarea propusă, cu punctele 2, 3, 4, 5, și cu D1. ” 
 Domnul consilier KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu modificarea 
punctului 1, sunt de acord cu punctele 1, 2, 3, 4, 5, și cu D1. ” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 și cu 
modificarea propusă, respectiv sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5, și cu D1. ” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu modificarea la 
punctul 1, sunt de acord cu punctele 1, 2, 3, 4 și cu D1. ” 
 Doamna consilier MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Sunt de acord cu 
modificarea propusă la punctul 1, sunt de acord cu punctele 1, 2, 3, 4, 5 și cu D1. ” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 
împreună cu modificarea propusă, respectiv sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5 și cu D1. ” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1, 
respectiv cu modificarea propusă de dl. viceprimar, sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5 și cu 
punctul D1. ” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 în varianta 
modificată, sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5 și cu D1. ” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 și 
cu modificarea propusă, respectiv sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5 și cu punctul D1. ” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Sunt de acord cu punctul 1 și 
cu modificarea propusă, sunt de acord cu punctele 2, 3, 4, 5 și cu D1. ” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.m): „Sunt de acord cu modificarea la 
punctul 1, sunt de acord cu punctele 1, 2, 3, 4, 5 și cu D1. ” 
 Doamna președinte de ședință KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Mulțumesc 
pentru prezență. 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 de 28 octombrie 2021. 
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