
 
 
 
 
Nr. 36/2021 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 04 noiembrie 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, Magyarosi Imola-Piroska. 
 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. 
1204/2021. 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 KONDOR ÁGOTA (lb.r./lb.m.): „Bună ziua. Sunt 
Kondor Ágota și mai așteptăm câteva minute, după care începem cu prezența.” 
 Se dă citire listei consilierilor locali care răspund cu prezent.  
 (lb.r./lb.m.): ”Suntem prezenți 19 consilieri locali și reprezentanți ai satelor. 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. Avem astfel de cazuri? Începem discutarea 
proiectelor de hotărâri. Înainte să fie prezentat primul punct, am întrebarea dacă la diverse 
aveți ceva de adăugat?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Da, Toth-Birtan Csaba sunt și 
aș dori să propun să adăugăm un punct D1 privind aprobarea modificării Contractului de 
lucrări nr. 08/04.01.2021 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI ÚT-ÉPITŐ 
SRL.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Da, mulțumesc. Sunteți 
de acord cu introducerea punctului D1 pe Ordinea de zi?” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „De acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „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.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord.” 



 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „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 KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Vă rog să votați Ordinea 
de zi în întregime.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu Ordinea de 
zi.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „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.): „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 consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „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 KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Sunteți de acord, ca 
proiectele de hotărâri să fie votate la sfârșitul prezentării lor.” 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m.): „Da, sunt de acord.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m.): „Da, 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./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m.): „Sunt de acord.” 



 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m.): „Sunt de acord.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „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 KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc.” 
 PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de 
finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” și al devizelor generale ale obiectivelor de investiții propuse la 
finanțare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „Municipiul Sfântu 
Gheorghe dorește să se folosească în măsură cât mai mare de Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”. În prima fază trebuie să ne înscriem în program cu aprobarea acestor 
solicitări de finanțare, respectiv sunt devize estimative. Am făcut acest lucru pentru 41 de 
stărzi. Acestea sunt investiții total noi. Devizele estimative ale acestora totalizează 
147.144.132 de lei, din care solicităm din bugetul de stat 141.260.500 de lei, respectiv ne 
angajăm în momentul de față la fondul proprii de 5.495.634 de lei. Acest program de 
investiții este proiectat pentru perioada 2021-2028, deci realizarea investițiilor ar trebui să se 
desfășoară în acest interval și municipiile, reședință de județ au prealocate 43.000.000 de lei. 
Suma noastră este mult mai mare, dar avem speranțe că prin concurs o să dobândim sumă 
mult mai mare decât cea prealocată. Mulțumesc.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Aveți întrebări, sau ceva de adăugat la proiectul de hotărâre nr. 1? Comisiile I și 
V au acordat aviz favorabil pentru acest proiect.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 382/2021. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 
finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat prin HCL 128/2020 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare strada Soarelui”. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „Proiectul de hotărâre nr. 2 se 
referă și acesta la un proiect, care vrem să-l depunem în cadrul programului ”Anghel 
Saligny”, însă este vorba de o lucrare începută. Începută în sensul că avem deja contractul de 
execuție semnat cu constructorul, dar acest program nu exclude lucrările în continuare. Deci 
în acest caz vrem să depunem o solicitare de finanțare pentru 1.329.300 de lei, din care 
solicităm din bugetul de stat 1.219.568 de lei și ne angajăm să asigurăm din fonduri proprii 
109,732 de lei.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Aveți întrebări? Comisiile I și V au acordat aviz favorabil pentru acest proiect.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 383/2021. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 
finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” și modificarea 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.): „Este vorba de încă o lucrare 
începută și contractată deja cu constructorul. Devizul general estimativ este de 4.761.391 de 
lei, solicităm de la bugetul de stat 4.622.575 de lei și asigurăm fonduri proprii în valoare de 
138,815 lei.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumesc. Aveți 
întrebări? Comisiile I și V au acordat aviz favorabil pentru acest proiect.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 384/2021. 
 PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 
finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general aprobat prin HCL 246/2020 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare str. József Attila inclusiv rețele tehnico-edilitare etapa III”, din 
Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „De asemenea este vorba de o 
lucrare în continuare, str. József Attila, având devizul general de 3.751.781 de lei. Solicităm 
de la bugetul de stat 3.594.712 de lei și asigurăm o contribuție proprie de 157,068 de lei.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Aveți întrebări? Nu, 
atunci trecem la punctul 5.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 385/2021. 
 PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de 
finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat prin HCL nr. 127/2020 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Modernizare strada Táncsics Mihály”, cu modificările ulterioare. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „De asemenea o lucrare care 
este contractată, valoarea devizului general este de 1.969.303 lei, din care solicităm de la 
bugetul de stat 1.817.057, și asigurăm o contribuție proprie de 138.204 lei.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Comisiile de specialitate 
I și V au acordat aviz favorabil pentru acest proiect. Aveți întrebări, sau propuneri? Nu, 
atunci trecem la punctul 6.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 386/2021. 
 PUNCTUL VI de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
cererii de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul național 
de investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general aprobat prin HCL 366/2019 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitarea pasajului rutier situat pe str. Gábor Áron care supratraversează str. 
Libertății”, din municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r.): „De asemenea o lucrare care 
nu este contractată din păcate cu un executant, fiindcă la licitație nu s-a prezentat nici un 
executant, dar urmează să fie prelicitată. Valoarea devizului general este de 2.271.903 lei, 
solicităm din bugetul de stat 2.115.253 lei, respectiv asigurăm o contribuție proprie de 
156,649 lei.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Comisiile de specialitate 
I și V au acordat aviz favorabil pentru acest proiect. Aveți întrebări, sau propuneri? Nu, 



atunci trecem la punctul D1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 387/2021. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Contractului de lucrări nr. 08/04.01.2021 încheiat între municipiul Sfântu Gheorghe și SEPSI 
ÚT-ÉPITŐ SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m./lb.r.): „SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL 
a solicitat renegocierea a 12 tarife din contractul de lucrări pe care-l avem încheiat cu dânșii. 
Negocierea s-a purtat cu comisia numită la nivelul primăriei și rezultatul îl prezentăm pentru 
aprobare Consiliului Local. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.r.): „Mulțumesc pentru 
prezentare. Aveți întrebări sau propuneri în legătură cu proiectul de hotărâre? Comisiile de 
specialitate I și V au acordat aviz favorabil pentru acest proiect. D1 a fost ultimul punct 
prezentat în ședința de azi și acum trecem la vot. Votăm despre proiectul 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 
D1.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 388/2021. 
 Domnul consilier COMĂNECI LIVIU-VASILE (lb.r.): „Da, sunt de acord cu 
proiectul 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectiv D1.” 
 Domnul consilier CSATLÓS LÁSZLÓ (lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele 1, 2, 3, 
4, 5, 6 respectiv D1.” 
 Domnul consilier CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY (lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Domnul consilier DEBRECZENI LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctele 
1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna consilier FERENCZY ÁGNES-KANILLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu 
punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna consilier JANCSÓ ÉVA (lb.r.): „Sunt de acord cu punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6 
respectiv D1.” 
 Domnul consilier JÁNÓ MIHAIL: (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 1, 2, 3, 4, 5, 
6 și D1.” 
 Domnul consilier JÓZSEF ÁLMOS-ZOLTÁN (lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 
1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna consilier KÁDÁR IMOLA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu proiectele de 
hotărâri 1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Domnul consilier KERESZTES LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu aprobarea 
proiectelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna consilier KISS-BARTHA ANNAMÁRIA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâre cu nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectiv D1.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hoărâre 1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Domnul consilier LAKATOS LÁSZLÓ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu proiectele 1, 
2, 3, 4, 5, 6 și D1. Mulțumesc.” 
 Doamna consilier SIPOS DÓRA-VIOLA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu punctele 1, 
2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna consilier SZÉKELY KINCSŐ (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu puntele 1, 2, 
3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.r./lb.m.): „Sunt de acord cu 
proiectele de hotărâre 1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Domnul consilier VAJNA LÁSZLÓ (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctele 1, 2, 3, 



4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m./lb.r.): „Sunt de acord cu punctele 
1, 2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Domnul consilier ZSIGMOND JÓZSEF: (lb.r./lb.m): „Sunt de acord cu punctele 1, 
2, 3, 4, 5, 6 și D1.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m./lb.r.): „Mulțumesc frumos. 
Încheiem ședința și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere. Mulțumesc 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. 
  
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             SECRETAR GENERAL 
            Kondor Ágota                          Kulcsár Tünde-Ildikó 
 

 

 

 

 

 


