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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 08 noiembrie 2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 15 membri, lipsind: Debreczeni László, 
Kádár Imola, Lakatos László, Sipos Dóra-Viola, Székely Kincső, Toth-Birtan Csaba. 

Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în conformitate 
cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu 
Gheorghe, nr. 1255/2021. Ședința se desfășoară în sala de ședință a consiliului local. 
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Vargha Fruzsina viceceprimarul municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Bună ziua. Am începe 
ședința extraordinară de azi. Vă rog să porniți aparatele. „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. Înainte de a înecepe dezbaterea ordinii de zi, aș dori să vă întreb dacă are cineva 
observații în legătură cu ordinea de zi? Kondor Ágota.” 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Aș dori să propun un punct D3, care se 
referă la depunerea unor proiecte, asemănător proiectelor culturale și de tineret. Comisia socială a 
avut o inițiativă, ca acele asociații, instituții, care au are în sfera de competență îmbunătățirea 
calității serviciilor în domeniul sănătății și sănătății mintale și ajută la bunăstarea cetățenilor să 
poată participa la depunerea de proiecte. Anul acesta se va aloca suma de 300.000 lei, dar voi 
spune mai mult la prezentarea proiectului de hotărâre. Asta ar fi D3.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim. Vargha 
Fruzsina.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Eu aș dori să propun un punct D1, 
care se referă la aprobarea cererii de finanțare pentru participarea municipiului Sfântu Gheorghe 
la Programul național de investiții „Anghel Saligny” și modificarea devizului general, aprobat 
prin HCL 65/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 
obiectivul de investiții „Modernizare strada Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”, 
respectiv un punct D2, care se referă la aprobarea Studiului de oportunitate – Parcare SMART 
Șugaș Băi din stațiunea Șugaș Băi, județul Covasna. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim frumos. Vă rog să 
votați luarea pe Ordinea de zi a punctului D1.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Keresztes László). 
 „Acum să votăm despre luarea pe Ordinea de zi a punctului D2.” 
 Se votează cu 14 voturi pentru, 1 consilier lipsind din sală (Keresztes László). 
 „Să votăm luarea pe Ordinea de zi a punctului D3.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Să votăm despre Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate. 



PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2021. Prezintă: Vargha Fruzsina, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Veniturile 
municipiului Sfântu Gheorghe se majorează cu 900.000 lei și la partea de cheltuieli aș dori să 
menționez faptul că acordăm 160.500 lei pedagogilor pentru achiziționarea de echipamente 
necesare învățământului online, 228.204 lei pentru achitarea burselor școlare, 44.890 lei pentru 
întreținerea instituțiilor de învățământ, majorăm cu suma de 500.000 lei întreținerea trotuarelor, 
străzilor, sprijinim cu suma de 523.380 lei Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Fogolyán Kristóf”, 
am achiziționat echipamente necesare târgului în valoare de 95.800 lei, alocăm o sumă de 
165.800 lei pentru Gospodărire Comunală SA, diminuăm cu suma de 912.590 lei contribuția 
municipiului la proiectele finanțate din POR, respectiv se majorează valoarea obiectivelor de 
investiții cu suma de 94.020 lei. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim frumos. Are 
cineva observații, luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil. Vă 
rog să votați despre punctul 1.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 389/2021. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe la data de 30.09.2021. Prezintă: Vargha 
Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „La data de 30.09.2021 bugetul 
municipiului Sfântu Gheorghe, împreună cu fondul de rezervă este în valoare de 214.803.760 lei. 
În bugetul local a fost încasată suma de 129.207.866 lei, reprezentând 60,91 % din prevederile 
anuale aprobate. Instituțiile de învățământ au încasat suma de 1.628.457 lei, instituțiile culturale 
suma de 1.274.047 lei, totodată am încasat suma de 247.637 lei din fonduri externe. Mulțumesc 
frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim frumos. Are 
cineva observații, luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil. Vă 
rog să votați.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 390/2021. 
 PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile de evaluare a 
probelor de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe. Prezintă: Vargha Fruzsina, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Trebuie aprobat printr-o hotărâre a 
Consiliului Local desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în comisiile de evaluare a 
probei de interviu pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat, de aceea propunem numirea persoanelor conform anexei la 
proiectul de hotărâre, după cum urmează: la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” pe d-na 
Magyarosi Imola-Piroska, la Colegiul Național ”Székely Mikó” pe d-na  Magyarosi Imola-
Piroska, la Grădinița cu program perlungit ”Gulliver” pe dl. Zsigmond József, la Grădinița cu 
program perlungit ”Hófehérke” pe d-na Kondor Ágota, la Liceul de Arte ”Plugor Sándor” pe d-na 
Kondor Ágota, la Liceul Economic ”Berde Áron” pe dl. Zsigmond József, la Liceul Tehnologic 
”Constantin Brâncuși” pe d-na Kondor Ágota, la Liceul Tehnologic ”Puskás Tivadar” pe d-na 
József Álmos-Zoltán, la Liceul Teoretic ”Mikes Kelemen” pe dl. József Álmos-Zoltán, la Școala 
Gimnazială ”Ady Endre” pe dl. Comăneci Liviu - Vasile, la Școala Gimnazială ”Gödri Ferenc” 
pe dl. József Álmos-Zoltán, la Școala Gimnazială ”Nicolae Colan” pe d-na Kádár Imola, la 
Școala Gimnazială ”Váradi József” pe d-na Kondor Ágota. Mulțumesc.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim. Va fi vot secret, 



vă rog să introduceți în urnă, personal, buletinul de vot. Toată lumea a fost votată cu 15 voturi 
pentru. Comisiile de specialitate I, IV și V au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Vă rog să 
votați.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 391/2021. 
 PUNCTUL D1 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 65/2018 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
strada Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor”. Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „Am dori să aprobăm o hotărâre 
care se referă la modernizare străzii Salcâmilor între str. Stadionului și str. Ghioceilor și pe care 
am dori să o introducem în Programul național de investiții „Anghel Saligny”, totodată vă rog să 
aprobați modificarea devizului general, aprobat prin HCL 65/2018, deoarece s-a adăugat 
proiectarea conductei de alimentare cu apă, canalizare menajeră și canalizare pluvială. Prețurile 
unitare din anul 2017 sunt incomparabil mai mici decât în prezent, motiv pentru care solicităm să 
aprobați noul deviz general. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim frumos. Are 
cineva observații, luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate I și V au avizat favorabil. Vă 
rog să votați despre punctul D1.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 392/2021. 
 PUNCTUL D2 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de 
oportunitate – Parcare SMART Șugaș Băi din stațiunea Șugaș Băi, județul Covasna.” Prezintă: 
Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m.): „La punctul D2 este vorba de  
dezvoltarea stațiunii Șugaș Băi unde am dori implementarea unui sistem de SMART parking. 
Deoarece în anumite perioade ale anului la Șugaș Băi parcarea este greoaie, am dori să reducem 
numărul mașinilor în funcție de numărul parcărilor și să încurajăm locuitorii la folosirea 
mijloacelor alternative de transport. Am dori să implementăm în sistemul de SMART parking 
următoarele soluții: panou de informare pentru locurile libere, automat de plată, camere de 
supraveghere, sistem de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare, o platformă centrală de 
servere și softuri dedicate parcării SMART. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim frumos. Are 
cineva observații, luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate I, II și V au avizat favorabil. 
Vă rog să votați despre punctul D2.” 
 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 393/2021. 
 PUNCTUL D3 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii 
Programului de finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Sfântu 
Gheorghe alocate pentru activităţi nonprofit în domeniul sănătății fizice și mintale. Prezintă: 
Kondor Ágota, consilier local. 
 Doamna consilier KONDOR ÁGOTA (lb.m.): „Mulțumesc frumos. La punctul D3 este 
vorba de un program asemănător proiectelor culturale, sau de celor de tineret, care ar fi rulat 
anual. Este vorba de o finanțare nerambursabilă, care ar sprijini programele în domeniul sănătății 
fizice și mintale. La acest program poate aplica instituții, biserici, organizații nonprofit, asociații. 
Grupul de țintă ar fi unul vast: de la copii, până la bătrâni, elevi și am aloca aceste sume pentru 
programe preventive, pentru dezvoltarea comunității. Începând de anul acesta, deci deja acum 
vom face anunțul dacă consiliul aprobă, am aloca suma de 300.000 lei în acest an pentru 
sprijinirea acestor programe. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m): „Mulțumim frumos. Are 
cineva observații, luări de cuvânt? Dacă nu, comisiile de specialitate I, III și V au avizat 
favorabil. Vă rog să votați despre punctul D3.” 



 Se votează cu 15 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NR. 394/2021. 
 „Am dezbătut toate punctele, astfel ședința de azi se încheie. Mulțumesc.” 
 
 
 
 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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