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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 08 decembrie 2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, lipsind: Csatlos László. 

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. 1390/2021. 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 ,Vargha Fruzsina și Toth-Birtan Csaba viceceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Bună ziua. Vă salut cu 
drag la ședința de consiliu, la ședința extraordinară. Vă rog să porniți aparatele. Suntem 
prezenți 20, cu o absență. Începem ședința extraordinară. 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. Dacă există astfel de cazuri, vă rog să semnalați. 
Următoarea mea întrebare dacă cineva dorește să se înscrie la diverse, sau de adăugat pe 
Ordinea de zi? Dl. primar Antal Árpád-András are cuvântul.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Da aș dori 
să propun un punct D1, luarea lui pe Ordinea de zi, care se referă la aprobarea finanţării 
activității Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Suntem de acord cu 
luarea proiectului de hotărâre pe Ordinea de zi? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Dorește cineva să ia cuvântul la Diverse? Se pare că nu. Acum vă rog să votăm 
Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 

PUNCTUL I de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului general al municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2021. Prezintă: Antal Árpád-
András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. În 
proiectul de hotărâre este vorba de diferite regrupări. Se diminuează cu suma de 145.700 lei 
bugetul instituțiilor de învățământ, cu 250.000 lei se diminuează bugetul Teatrului ”Tamási 
Áron”. Cu suma de 722.000 de lei suplimentăm bugetul Direcției de Asistență Socială pentru 
plata drepturilor persoanelor cu dificultăți. Alocăm suma de 700.000 lei ajutor de exploatare 
pentru infrastructura sportivă administrată de SEPSI REKREATÍV SA. Alocăm suma de 
488.720 lei pentru plata serviciilor de salubrizare. Transferăm Asociației Vadon suma de 



710.000 lei pentru plata cotizației. Alocăm suma de 400.000 lei repararea drumurilor. Se 
diminuează cu suma de 298.100 lei cheltuielile de personal, vorbim de angajații primăriei. 
Totodată diminuăm cu suma de 2.326.920 lei alocat pentru acest an programului de investiții. 
Mulțumesc frumos.” 

Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are întrebări, observații în legătură cu acesta? Comisiile I și V au dezbătut și au 
acordat aviz favorabil. Vă rog să votați, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
428/2021. 

PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
devizului general al Documentației de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de 
investiții “Pod pietonal și pentru bicicliști peste râul Olt cu legare piste de bicicliști la strada 
lt. Păiș David și Nicolae Iorga”, aprobat prin HCL 95/2019, cu modificările și completările 
ulterioare. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „S-a elaborat planul pentru 
podul pietonal și pentru bicicliști. Față de studiul de fezabilitate aprobat, din păcate prețurile 
s-au majorat destul de mult. Unul dintre motive este scumpirea materialului de construcții și 
pe de altă parte am solicitat lărgirea lățimii căii de rulare a podului de la 3,00 la 3,50 m pentru 
a fi mai sigur și mai comfortabil. Am mai solicitat planificarea unei plase de protecție pentru 
siguranța pietonilor și bicicliștilor, astfel valoarea investiției va deveni 9.611.256,40 lei cu 
TVA.” 

Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are întrebare, observații în legătură cu acesta? Comisiile I, II și V au acordat aviz 
favorabil. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
429/2021. 

PUNCTUL III de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind pentru aprobarea 
modificării Contractului de administrare nr. 39343/35/14.06.2021 încheiat între Municipiul 
Sfântu Gheorghe și COVIMM Consulting SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Noul nostru proiect pentru 
construirea unui incubator de afaceri pentru stimularea activităților în domeniul industriilor 
creative este pe cale bună. Se află în etapa de precontractare. La solicitarea celor care au 
examinat cererea de finanțare din cadrul Organismului Intermediar Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru, trebuie să modificăm câteva date. Printre altele se modifică în document 
numărul rezidenților, rata de ocupare, respectiv rata de supraviețuire a firmelor incubate. 
Aceste date le vom transmite Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, dar trebuie să 
modificăm și acest contract de administrare încheiat cu COVIMM Consulting SRL.” 

Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are de adăugat ceva, întrebări? Comisiile I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre nr. 3.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
430/2021. 

PUNCTUL IV de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin 
HCL nr. 241/2018. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar.  

Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Planul de Acțiune pentru 
Energie Durabilă a fost elaborat în 2013, în 2018 a fost deja actualizat, în anul 2020 a expirat. 
Desigur unele obiective incluse în acesta s-au realizat, însă sunt foarte multe sunt în derulare 



și plănuim alte obiective noi, de aceea este necesară extinderea acestui Plan de Acțiune 
pentru Energie Durabilă, pe care vă prezentăm în două etape. De fapt a fost o singură 
procedură de achiziție publică. În prima fază este vorba de prelungirea planului de acțiune 
aflată momentan în derulare, până în anul 2025. A doua etapă se referă la completarea acestui 
plan de acțiune cu o strategie de adaptare la schimbările climatice. Prima fază s-a și elaborat 
și este anexa la prezenta hotărâre care cuprinde și lista de obiective care s-au realizat deja, sau 
sunt în derulare și cele pe care le plănuim până la anul 2025. Aș dori să menționez doar 
câteva lucruri, deci: continuăm cu regândirea consumurilor de energie electrică la instituțiile 
publice, mai ales la instituțiile de învățământ, dar și cazul altor instituții publice; 
modernizarea iluminatului public, să fie mai economic; moderinarea parcului de auto a 
transportului public, în mai multe etape; pe parcările etajate pe care le plănuim dorim să le 
punem în funcțiune, totodată dorim extinderea parcului fotovoltaic. Toate aceste dezvoltări 
ale energiei durabile, atât cele care scad consumul, cât și cele care le cresc, extind din surse 
verzi, toate acestea am dori să le tratăm într-un singur sistem și am dori să realizăm energia 
durabilă într-o rețea inteligentă. Aceste obiective sunt deocamdată conturate și în anexă 
figurează și valoarea estimativă a acestora. Scopul principal al acestui plan de acțiuni parțial, 
este faptul că dacă aprobăm, putem să participăm la un proiect denumit European City 
Facility, unde pentru aceste obiective putem obține o sumă de 60.000 euro prin depunerea 
unui proiect pentru elaborarea unui concept economic, și parțial proiectare tehnică. Trebuie 
să depunem acest proiect până la data de 17 decembrie și de aceea ar trebui să aprobăm 
întinderea acestui plan de acțiune pînă la anul 2025. 

Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are de adăugat ceva, întrebări? Comisiile I și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
431/2021. 

PUNCTUL V de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
rețelei școlare preuniversitare de stat din municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul școlar 2022 
– 2023. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Prin 
Ordinul nr. 5511/28.10.2021 al Ministrului Educaţiei și Cercetării a fost aprobate etapele de 
aprobare a rețelei școlare și conform acestuia Consiliul Local trebuie să aprobe proiectului 
rețelei școlare până la data de 09 decembrie 2021 care trebuie transmis Inspectoratului Școlar 
Județean Covasna. Nu propunem acum modificări, deci rămâne aceeași rețea școlară pentru 
anul școlar 2022 – 2023, care a fost și în anul școlar 2021 – 2022. Însă trebuie să vă spun că 
nu este optimal, nu este ideală rețeaua școlară în oraș. În primul rând aici mă gândesc, că în 
școlile din cartierele orașului există școli unde se dorește construirea unei noi aripe, pe 
cealaltă parte avem școli unde putem vorbi de o mare disponibilizare, respectiv s-au redus 
enorm numărul copiilor. Consider important să vă spun acest lucru, pentru că în următorul an 
este posibil că va trebui să comandăm un studiu de impact. Trebuie să vorbim din timp cu 
toate instituțiile vizate despre reorganizarea rețelei școlare. Nu putem accepta faptul că în 
timp ce în unele zone a orașului se golesc școliile, în alte zone să construim altele noi. Deci 
trebuie să găsim cea mai bună soluție, ca să organizăm rețeaua școlară în așa fel, ca fiecare 
școală să fie folosită optimal și desigur ținând cont de interesele elevilor, părinților și 
pedagogilor. Mulțumesc frumos.” 

Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are de adăugat ceva? Comisiile I, IV și V au acordat aviz favorabil. Vă rog să votați 
despre proiectul de hotărâre.” 



Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
432/2021. 

PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre aprobarea finanţării activității 
Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 

Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Deși 
Clubul Sportiv Şcolar din Sfântu Gheorghe încă nu se află în subordinea Consiliului Local ci 
funcționează sub îndrumarea Ministrului Educaţiei și Cercetării, în fiecare an solicită sprijin 
de la Consiliul Local, iar noi îi sprijinim de fiecare dată. În primul rând achiziționează 
echipamente sportive din acest sprijin. În acest an au solicitat un sprijin de 87.595 lei și 
propun alocarea acestei sume Clubului Sportiv Şcolar. Mulțumesc frumos.” 

Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Dacă 
cineva are întrebări, observații? Comisiile I, V și VI au acordat aviz favorabil. Vă rog să 
votați despre proiectul de hotărâre.” 

Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
433/2021. 

„Mulțumesc frumos. Acesta fiind ultimul punct și nefiind înscris nimeni la diverse, 
închei ședința de azi. Mulțumesc frumos pentru participare. La revedere. Înainte de Crăciun 
ne mai întâlnim, de aceea nu v-am urat Sărbători fericite.” 

 
 
 

 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 27 ianuarie 2022. 
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