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PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 28 octombrie 2021, cu ocazia ședinței ordinare 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: Debreczeni László, Kiss-Bartha Annamária, Kondor Ágota, Vajna László. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) 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. 1168/2021. Ședința se desfășoară în sala de ședință 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, Vargha Fruzsina viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó, secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe. 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Bună ziua. Înainte 
de a aproba Ordinea de zi vă rog să aprobați procesele verbale ale ședințelor anterioare. 
Ședința ordinară din 26 august. Să votăm. 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 3 consilieri lipsind de la vot (Cserey Zoltán-Mihály, 
Lakatos László, Kádár Imola). 
 „Ședința extraordinară din 9 septembrie.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri lipsind de la vot (Kolcza István, Lakatos 
László). 
 „Ședința extraordinară din 16 septembrie.” 
 Se votează cu 16 voturi pentru, 1 consilier lipsind de la vot (Lakatos László). 
 „Ședința ordinară din 30 septembrie. Votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri lipsind de la vot (Kolcza István, Lakatos 
László). 
 „Ședința extraordinară din 5 octombrie. Votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri lipsind de la vot (Kádár Imola, Lakatos 
László). 
 „Ședința extraordinară din 21 octombrie. Votăm.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, 2 consilieri lipsind de la vot (Kádár Imola, Lakatos 
László). 
 „Înainte de a intra în dezbaterea Ordinii de zi, doresc să vă supun atenției 
următoarele: – potrivit art. 228 din O.U.G. 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. În cazul în care nu 
sunt astfel de cazuri, continuăm. Înainte de a aproba Ordinea de zi, are cineva de adăugat 
ceva? Dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Aș dori să propun trei 



puncte la Diverse. Primul ar fi aprobarea modificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2021. Al doilea: modificarea HCL nr. 4/2019 
privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul 
Sfântu Gheorghe” judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și 
completările ulterioare. Iar al treilea se referă la aprobarea modificării şi completării 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a domeniului 
public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor sportive şi a 
activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Antal Árpád-
András.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. Și eu 
aș dori să propun un punct D4 și D5. Punctul D4 se referă la aprobarea modificării 
Protocolului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe 
(C.N.E. Sfântu Gheorghe) pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, aprobat 
prin H.C.L. nr. 231/2020. Iar punctul D5 se referă la aprobarea încheierii unui contract de 
asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán 
Kristóf” în vederea finanțării achiziționării unor bunuri și lucrări pentru prevenirea 
răspândirii infecțiilor cu COVID-19. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Să 
votăm despre luarea pe Ordinea de zi a punctelor D. Punctul D1. Votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Punctul D2. Votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „D3. Votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „D4. Votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „D5. Votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Acum să aprobăm Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
HCL nr. 205/2021 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 2021, cu modificările și completările ulterioare, începând cu 
data de 01.11.2021. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Începând cu 01 noiembrie dorim modificarea statului de funcţii al aparatului primarului. 
Două posturi vacante de electrician, respectiv de lăcătuș ar fi transformate în funcția de 
muncitor, treapta a 3-a. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva intervenții? Dacă nu, comisia I și V au avizat favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 357/2021. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” din municipiul 
Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01.11.2021. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. Aș 
vrea să supunem la vot aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din 



cadrul Teatrului “Andrei Mureşanu” prin transformarea postului vacant de actor teatru grad 1 
în actor teatru grad 2, începând cu data de 01 noiembrie. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, intervenții? Dacă nu, comisia I, IV și V au avizat favorabil. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 358/2021. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. dr. Grigore Păltineanu, înscris în CF nr. 27493 
Sfântu Gheorghe, în suprafață de 300 mp. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Conform raportului de 
evaluare propunem prețul de pornire la 7,48 euro/mp/lună și dorim să concesionăm terenul pe 
o perioadă de 25 ani.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări? Dacă nu, comisia I și V au avizat favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 359/2021. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
prin licitaţie publică deschisă, cu oferte în plicuri sigilate, a unui teren proprietate privată a 
municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. dr. Grigore Păltineanu, înscris în CF nr. 41735 
Sfântu Gheorghe, în suprafață de 168 mp. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Și în acest caz dorim să 
concesionăm pe o perioadă de 25 ani și prețul de pornire la licitațe este de 4,19 euro/lună.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări? Dacă nu, comisia I și V au avizat favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 360/2021. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei Contractului de comodat nr. 56.255/26.09.2016 încheiat cu Fundația Creștină 
Diakonia – Filiala Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Am dat în chirie 
Fundației Diakonia o locuință protejate pentru persoane cu dizabilități de patru camere în 
blocul nr. 12 de pe str. Daliei și dorim să prelungim acest contract până în 01 noiembrie 
2027.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia I și V au avizat favorabil. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 361/2021. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Contractului de închiriere nr. 241/23.12.2019 încheiat cu Asociația Erdély -1 Hit 
Gyülekezete. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Asociația Hit 
Gyülekezete închiriează un spațiu în suprafață de 447 mp în incinta Fabricii de Tutun. Înainte 
ca municipalitatea să achiziționeze imobilul au convenit cu fostul proprietar și au scăzut 
chiria stabilită anterior la o valoare de 3250 lei/lună, noi am dori să majorăm la prețul inițial 
de 6500 lei/lună. Propunem încheierea contractului pe o perioadă de 1 an și rămâne valabil în 
continuare perioada de aviz prealabil de 15 zile pentru rezilierea contractului, care a fost în 
contractul inițial.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia I și V au avizat favorabil. Vă rog să 



votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 362/2021. 
 PUNCTUL VII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinație de locuințe, situate în cartierul 
Câmpul Frumos și modificarea prevederilor acestora. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Am primit trei cereri de 
prelungire a contractelor de închiriere pentru locuințele situate în blocurile din Câmpul 
Frumos. Propunem să fie prelungite ca și celelalte, pe termen de un an.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia de specialitate I și V au avizat favorabil. 
Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 363/2021. 
 PUNCTUL VIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui act adiţional la Contractul de asociere nr. 58803/14.09.2021 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe și Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport 
şi Tineret Covasna, pentru asigurarea în comun a funcționării complexului sportiv, situat în 
strada Bánki Donát nr. 25. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Fostul sediu al DJTS Covsana este în acest moment în proprietatea municipalității. Am 
încheiat un Contract de asociere pe 14 septembrie, practic astăzi votăm un act adițional la 
acest contract de asociere. Vom modifica art. 4 pct. 4.2. lit. c, în sensul în care Consiliul 
Local după un preaviz de 30 de zile poate rezilia unilateral acest contract. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia de specialitate I, V și VI au avizat 
favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 364/2021. 
 PUNCTUL IX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
duratei unor contracte de concesiune asupra unor suprafeţe destinate extinderii contrucţiilor 
pe terenurile alăturate. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Propunem prelungirea a 
două contracte de concesiune pentru terenuri publice, lângă blocurile de locuințe, care asigură 
intrarea în spațiile comerciale, firme situate la parterul blocurilor. Se propune prelungirea 
contractelor cu 5 ani, până la data de 31 octombrie 2026, la taxa de 5 euro/mp, calculabil la 
cursul BNR din prima zi a fiecărui an.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia de specialitate I, II și V au avizat 
favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 365/2021. 
 PUNCTUL X de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
Regulamentului privind reglementarea cadrului general de valorificare cu plata în rate a unor 
imobile, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Pentru foarte multe 
locuințe din Câmpul Frumos se depune solicitări de cumpărare, dar chiriașii nu au beneficiat 
de legislația în vigoare privind plata în rate, de aceea a fost elaborat acest regulament, în care 
prețul acestor apartamente poate fi eșalonat pe o perioadă cuprinsă între 1 și 5 ani, în funcție 
de solicitarea chiriașului. Se solicită plata unui avans de 10 %. Este fixată o dobândă anuală 



de 4%, respectiv sunt reglementate multe condiții, printre care și cum se procedează în cazul 
în care se solicită cumpărarea, se evaluează apartamentul și nu se va proceda direct la 
vânzarea acestuia. Dacă aprobăm acest regulament, atunci și cei din Câmpul Frumos vor 
putea să-și achiziționeze locuința închiriată în rate.”  
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia de specialitate I și V au avizat favorabil. 
Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 366/2021. 
 PUNCTUL XI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. dr. Grigore Păltineanu numitului Albert Kund - 
Konrád, în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Este vorba despre un teren 
acordat numitului Albert Kund - Konrád, prin programul ”Hai acasă” și este vorba despre un 
teren de 281 mp. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisia de specialitate I, II și V au avizat 
favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 367/2021. 
 PUNCTUL XII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în 
folosinţă gratuită a unui teren situat în str. dr. Grigore Păltineanu numitului Bakó István, în 
baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prezintă: Vargha 
Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Vorbim tot despre un 
teren din cadrul programului ”Hai acasă”, care a fost dat numitului Bakó István. Vă 
mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, II și V au avizat 
favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 368/2021. 
 PUNCTUL XIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii 
unui teren situat în municipiul Sfântu Gheorghe, zona pârâului Kökényes. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Este vorba de un teren 
de 2059 de mp. Dorim să-l împărțim în 7 parcele în vederea valorificării mai ușoare prin 
concesionare.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim frumos. 
Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, II și V au avizat 
favorabil. Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 369/2021. 
 PUNCTUL XIV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii 
unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Kós Károly nr. 1. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. Este 
vorba despre alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 
1, vorbim de ansamblul de clădire a Liceului Teoretic ”Mikes Kelemen”. Sala sporturilor a 



fost construită pe terenuri separate și este și motivul pentru care nu a fost încă intabulat. Prin 
această alipire, sau în urma acestor alipiri vom reuși intabularea, și după aceea și 
modernizarea acestei clădiri. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, II și V a avizat favorabil. Vă 
rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 370/2021. 
 PUNCTUL XV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
HCL nr. 437/2020 privind aprobarea antemăsurătorii, a prețului de pornire la licitație pentru 
valorificarea materialului lemnos către persoane juridice, prețul materialului lemnos ce se va 
valorifica persoanelor persoanelor fizice, a valorii lucrărilor silvice, precum și fundamentarea 
valorilor lucrărilor silvice din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Sfântu 
Gheorghe și a Contractului de comodat nr. 45999/14.07.2021 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe și Asociația Vadon. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Proiectul de hotărâre 
prvede valorificarea 5488 metri de lemn pentru persoane fizice și juridice, respectiv 
acordarea unor cantități pentru subunitățile primăriei, respectiv pentru Asociația Vadon și 
fixează prețul de vânzare pentru aceste cantități, respectiv valoarea unor lucrări specifice de 
silvicultură.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, II și V a avizat favorabil. Vă 
rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 371/2021. 
 PUNCTUL XVI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii 
cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din 
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 
2021-2022. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Conform articolului 82 alin. (1) și (2) a Legii învățământului, autoritățile locale pot acorda 
burse pentru elevii din învăţământul de stat. Cuantumul minim al acestor burse este stabilit de 
lege, dar cuantumul trebuie aprobat de consiliile locale precum și numărul de burse care se 
acordă elevilor. Astfel pentru anul şcolar 2021-2022 propunem, ca și cuantum al burselor de 
performanță 500 lei/elev/lună, 300 de lei în cazul burselor de merit, 150 de lei în cazul 
burselor de studiu și 200 de lei în cazul burselor de ajutor social. Pot beneficia 0,3 % din 
numărul total al elevilor de burse de performanţă, 1,0 % burse de merit, 1,5 % burse de studiu 
și 3,5 % burse de ajutor social. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, IV și V au avizat favorabil. 
Vă rog să votați.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 372/2021. 
 PUNCTUL XVII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în 
municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Bursele Sfântu Gheorghe” 
este bursa acordată în fiecare an elevilor cu rezultate deosebite și în prezenta hotărâre ar 
trebui să aprobăm două propuneri de modificare. Prima ar fi actualizarea componenței 
comisiei de evaluare a bursei prin desemnarea d-nei consilier local Kis-Bartha Annamária în 



locul d-lui consilier local Ambrus Zsombor. Iar cealaltă, după consultările cu directorii 
liceelor tehnologice, cu scopul promovării meseriilor și claselor tehnologice pentru elevi, 
propunem modificarea și completarea regulamentului de acordare, după cum urmează: Suma 
celor 3 medii generale obţinute în fiecare an din primii 3 ani de liceu, la liceele tehnologice 
media se va obține din suma celor 3 medii ale modulelor în fiecare an din clasa a IX-a, a X-a 
și a XI-a. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, votăm secret.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 (lb.m./lb.r.): „Acum să votăm proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 373/2021. 
 PUNCTUL XVIII de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea 
modificării HCL nr. 334/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
educaţionale în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu 
Gheorghe. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „În comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale a Colegiului Național ”Mihai Viteazul” în locul 
d-lui consilier local Ambrus Zsombor, propun desemnarea d-lui consilier local Keresztes 
László. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, IV și V au avizat favorabil. 
Votăm și acum cu vot secret.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 (lb.m./lb.r.): „Acum să votăm proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 374/2021. 
 PUNCTUL XIX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării 
și completării HCL nr. 333/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare. Prezintă: Vargha 
Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „În prezenta hotărâre vă 
rog să aprobați desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie 
ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar. În Consiliul de administrație al Liceului 
Tehnologic ”Puskás Tivadar”, propunem să fie desemnată doamna consilier local Jancsó Éva. 
În Consiliul de administrație al Liceului Economic ”Berde Áron”, pe doamna consilier local 
Sipos Dóra-Viola, iar în consiliul de adminsitrație al Liceului Tehnologic ”Constantin 
Brâncuși”, pe doamna viceprimar Vargha Fruzsina. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, IV și V au avizat favorabil. 
Votăm tot secret.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate.  
 (lb.m./lb.r.): „Acum să votăm proiectul de hotărâre.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 375/2021. 
 PUNCTUL XX de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe. Prezintă: preşedinte de 
şedinţă. 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Se alege preşedinte 



de şedinţă pentru luna noiembrie 2021 domnul consilier Kolcza István, iar în cazul lipsei 
acestuia, doamna consilier Kondor Ágota. Are cineva întrebări, observații? Dacă nu, votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 376/2021. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli al MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe pe anul 2021. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „MULTI-TRANS SA a 
solicitat să aprobăm modificarea bugetului său. Totalul veniturilor prevăzute s-ar majora de 
la 4.779.000 lei la 5.135.000 lei. În cazul cheltuielilor s-ar majora de la 4.587.000 lei la 
4.840.000 lei. Totalul rezultatelor prevăzute s-ar modifica de la 192.000 lei la 295.000 lei 
brut.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 377/2021. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
4/2019 privind aprobarea proiectului „Staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
Municipiul Sfântu Gheorghe” judeţul Covasna și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările și completările ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Indicatorii financiari ai 
proiectului stații de încărcare pentru mașini electrice se modifică înainte de încheierea 
contractului de finanțare, după cum urmează: cheltuielile neeligibile ar crește de la 71.267 lei 
la valoarea de 73.561 lei, respectiv contribuția proprie de 10% din cheltuielile eligibile va 
deveni 44.164,14 lei. Valoarea totală a proiectului este de 471.039,00 lei.  
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil. Vă 
rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 378/2021. 
 PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
şi completării Contractului de delegare a gestiunii serviciului comunitar de administrare a 
domeniului public şi privat nr. 6.280/29.01.2016 – activitatea de administrare a bazelor 
sportive şi a activităţilor recreative şi distractive în Municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: 
Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Contractul de delegare, 
respectiv anexele încheiate cu Sepsi Rekreatív SA se modifică, ca și consecință a predării 
elementelor de patrimoniu, care alcătuiesc baza sportivă din str. Bánki Dónát nr. 25.”  
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, V și VI au avizat favorabil. 
Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 379/2021. 
 PUNCTUL D4 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Protocolului de organizare și funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe 
(C.N.E. Sfântu Gheorghe) pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal, aprobat 
prin H.C.L. nr. 231/2020. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre se referă la aprobarea modificării Protocolului de organizare și 
funcționare a Centrului Naţional de Excelenţă Sfântu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la 



disciplina sportivă handbal, aprobat prin H.C.L. nr. 231/2020. Propunem modificarea acestui 
protocol conform actului adițional nr. 1, care este anexă la prezenta hotărâre. În ceea ce 
privește contribuția pentru sezonul 2021-2022 municipiul Sfântu Gheorghe prin ACS Sepsi 
Sic contribuie cu 1.075.000 de lei. Clubul Sportiv Școlar prin Ministerul Educației și 
Cercetării 735.000 lei, iar Federația Română de Hanbal cu sprijinul Ministerului Tineretului 
și Sportului 1.466.500 de lei. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, V și VI au avizat favorabil. 
Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 380/2021. 
 PUNCTUL D5 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Spitalul Județean de Urgență 
”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea finanțării achiziționării unor bunuri și lucrări pentru 
prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Propunem aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi 
Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf” în vederea finanțării achiziționării unor 
bunuri și lucrări pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu COVID-19. Conducerea 
spitalului a solicitat sprijinul municipalității pentru achiziționarea unui utilaj ștelirizator 
integrat și tocător, destinat tratamentului deșeurilor în valoare de 352.002,00 lei, realizarea 
unei platforme betonate acoperite parțial, pentru selectarea și manipularea deșeurilor, și 
racordarea acesteia la energie electrică, apă și canalizare, în valoare de 80.000 lei, și 
achiziționarea unui container (compus dintr-un container unitar și o construcție de 4 
containere) pentru activitatea medicală de urgență, în valoare de 91.378,79 lei. Deci în total 
523.380,79 lei. Vă mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m./lb.r.): „Mulțumim. Are 
cineva întrebări, observații? Dacă nu, comisiile de specialitate I, III și V au avizat favorabil. 
Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 381/2021. 
 „Ședința de azi s-a terminat. Mulțumim pentru prezență.” 
 
 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 25 noiembrie 2021. 
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