
 
 
 
 
Nr. 40/2021 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 23 decembrie 2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, lipsind: Debreczeni 
László, Jancsó Éva, Kolcza István, Kádár Imola. 

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. 1427/2021. 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. Salut cu 
stimă consilierii locali prezenți, invitații noștrii, studenții, respectiv pe părinții lor, muzicienii, 
și amabilii artiști. Am începe ședința extraordinară. Aș dori să vă întreb dacă în afara Ordinii 
de zi are cineva de adăugat? Dl. primar deja se prezintă. Vă rog să porniți aparatele.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Salut cu 
drag și eu pe toată lumea. Aș dori să propun un punct D1 care se referă la aprobarea stabilirii 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022, respectiv un punct D8, care se referă la 
reorganizarea activității Secției Sistem Fotovoltaic din cadrul Serviciului de Gospodărire a 
Domeniului Public, începând cu data de 01.02.2022. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Dl. viceprimar Toth-
Birtan Csaba.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m): „Aș dori să propun un punct D4, 
care se referă la acordarea burselor de excelenţă pe anul 2021, în cadrul programului 
“Bursele Sfântu Gheorghe”, și totodată v-aș ruga ca acest punct să fie discutat primul. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-nei 
viceprimar și acum urmează dl. viceprimar Toth-Birtan Csaba.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Eu aș dori să propun mai 
multe ”D-uri.” Unul ar fi acordarea unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu 
Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, 
pentru solicitarea unui împrumut de la asociatul SEPSIIPAR SRL, următorul ar fi acordarea 
unui mandat special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a 
Asociaților SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe, pentru împrumutarea societății SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ SRL. Un alt punct ar fi modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea ajutorului de 
exploatare pentru infrastructura sportivă administrată de societatea  
SEPSI REKREATÍV SA, Sfântu Gheorghe. Și atât. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos. Deci 
asta au fost punctele D5, D6 și D7. Vă rog să votați includerea punctului D1 pe Ordinea de 
zi.  



 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Acum vă rog să votați includerea pe Ordinea de zi a punctului D4, respectiv despre 
faptul ca să fie discutat primul.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Vă rog să votați includerea pe Ordinea de zi a punctului D5.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Vă rog să votați includerea pe Ordinea de zi a punctului D6.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Vă rog să votați includerea pe Ordinea de zi a punctului D7.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Vă rog să votați includerea pe Ordinea de zi a punctului D8.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 „Acum vă rog să votați Ordinea de zi în întregime.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 PUNCTUL D4 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privin aprobarea acordării 
burselor de excelenţă pe anul 2021, în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”. 
Prezintă: Vargha Fruzsina, viceprimar. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Programul 
Bursele “Sfântu Gheorghe” a fost înființat în anul 2009 de către Consiliul Local cu scopul 
stimulării elevilor din învățământul liceal. Beneficiează de această bursă studenții, care au 
obținut în clasele 9-12 un rezultat foarte bun. Bursa este în valoare de 3000 de lei. Ca și anul 
trecut și acum vor primi 5 studenți această bursă: 3 dintre ei sunt de la Colegiul 
Național”Székely Mikó”, 1 elev de la Liceul Teoretic “Mikes Kelemen”, 1 elev de la 
Colegiul Național “Mihai Viteazul”. Aș dori să acceptați și să votați despre acest lucru. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos. Vă 
rog să votați despre proiectul de hotărâre prezentat.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
440/2021. 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA (lb.m): „Aș dori să înmânăm aceste 
premii în condiții mai solemne tinerilor care în acest an au avut rezultate deosebite la 
învățătură, dar nu numai. Consider că este important ca Consiliul Local să vă sprijine, 
respectiv să vă confirme faptul că munca pe care o prestați în școală este importantă și nu 
numai să învățați este important, dar și să faceți ceva pentru comunitate, deoarece eu am 
văzut cu bucurie la înscrierile depuse, că acești tineri sunt geniali și nu numai în matematică 
și informatică, limba maghiară, ci totodată fac muncă voluntară, sunt activi și în consiliul 
elevilor, sunt pilonii diferitelor acitivități constructive și de organizare a comunității. Deci eu 
mă bucur foarte mult de faptul că anul acesta îi premiem. Aș citi și nominal cine sunt ei, iar 
dl. primar și dl. viceprimar vor înmâna premiul. În primul rând l-aș nominaliza pe Kovács 
Álmos, elev al Colegiului Național “Székely Mikó”. Este premiant în concursuri și olimpiade 
matematice. Anul acesta împreună cu echipa lui au obținut premiul întâi la campionatul 
național pe echipe în cadrul concursului ”Bolyai” la specialitatea matematică. Pe lângă toate 
acestea, probabil, în primul rând este membru activ în Consiliul elevilor și a corului de la 
Colegiul Național “Székely Mikó”. Felicitări. Al doi-lea nominalizat este Demeter Gergő, 
care este tot elev la Colegiul Național “Székely Mikó”. Este premiat la concursuri naționale 
de matematică și la olimpiade de fizică. La fel a obținut premiul întâi la campionatul național 
al concursului pe echipe ”Bolyai” la specialitatea matematică și, nu în ultimul rând, este prim 
tenor al corului Colegiului Național “Székely Mikó”. Felicitări. Al treilea nominalizat este 



Balázs Márton, elev al Colegiului Național “Székely Mikó”. Îl premiem pentru participarea la 
concursuri de matematică, fizică și engelză. Este membru al ansamblului de dans ”Százlábú”, 
respectiv este membru al trupei/formației Spam din cadrul Școlii Populare de Arte. La fel a 
obținut premiul întâi la campionatul național al concursului pe echipe ”Bolyai” la 
specialitatea matematică. Felicitări și pentru Balázs. Anul acesta domnișoarele sunt 
reprezentate de către Ioachim Adrienn, elevă a Liceului Teoretic “Mikes Kelemen”, care este 
membră a echipei naționale a României de baschet și face parte din echipa de baschet din 
Liga A a municipiului Sfântu Gheorghe. Este membră a Consiliul elevilor de la Liceul 
Teoretic “Mikes Kelemen”, respectiv o premiem pentru obținerea premiilor la diferite 
concursuri de matematică. Felicitări. (lb.r.): Nu în ultimul rând aș vrea să-l nominalizez pe 
Manea Darius Andrei, elev al Colegiului Național “Mihai Viteazul”, care a primit acest 
premiu datorită participării la numeroase concursuri naționale și internaționale de chimie, 
geografie, matematică, fizică și ecologie. Este voluntar în orașul nostru și a participat la 
programe de internship școlar în Elveția și în programe Erasmus. Felicitări. (lb.m.): 
Mulțumim frumos că ați venit, mulțumim frumos că munciți și sunteți perseverenți și 
sârguincioși. Sper că o să mergeți la facultate și o să vă întoarceți în Sfântu Gheorghe. Vă 
dorim Sărbători fericite! Putem continua.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „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. Urmează punctul 1.” 
 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. Înainte de 
a prezenta proiectul de hotărâre, v-aș spune că în cazul în care aveți timp, chef și răbdare să 
rămâneți până la sfârșitul ședinței și putem să ciocnim. Totodată aș vrea să felicit și eu pe totă 
lumea, atât elevii cât și părinții lor, profesorii care i-au pregătit și le doresc multe bucurii, 
succes și iubire. Mulțumesc frumos. Primul punct se referă modificarea bugetului local. 
Bugetul local se mărește cu suma de 500.000 lei, am primit din fondul de rezervă al 
Guvernului 2.500.000 de lei. Totodată, diminuăm cu suma de 2.000.000 lei veniturile proprii. 
Completăm bugetul serviciului de salubrizare pentru TEGA SA cu suma de 226.960 lei. 
Pentru bunuri și servicii alocăm suma de 100.000 lei. Totodată, se modifică planul de 
dezvoltare al Liceului Teoretic “Mikes Kelemen” cu suma de 160.650 lei, care însemană un 
împrumut cu angajament pentru sudiul de fezabiltate în vederea construirii unei noi aripi. Cu 
acest proiect de hotărâre și cu această modificare bugetul local din anul 2021 pe partea de 
venituri va crește cu suma de 206.010.340 lei. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-lui 
primar. Sunt întrebări, observații în legătură cu acesta? Comisiile de specialitate I și V au 
acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
441/2021. 
 PUNCTUL II de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiţii „Program 
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”. Prezintă: Toth-
Birtan Csaba, viceprimar. 



 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În studiul de fezabilitate, 
care este obiectul acestui proiect de hotărâre, este prevăzută schimbarea pe 70 de străzi din 
oraș, pe 1265 stâlpi de iluminat public, a unui număr de 1334 bucăți de corpuri de iluminat 
LED cu eficienţă energetică ridicată, respectiv achiziţionarea şi instalarea sistemului de 
dimare/telegestiune, care permite reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de 
investiţie. Prin acesta, consumul anual de energie primară în iluminat public de acum, care 
este în valoare de 665.632 kwh/an l-am putea reduce la valoarea de 240.669 kwh/an. Emisia 
anuală a gazelor cu efect de seră, preconizată de executor s-ar reduce de la valoarea de 176 
echivalent tone de CO2, la valoarea de 64 echivalent tone de CO2. Valoarea finală a 
investiției este de 5.006.665,41 lei, cu TVA. Mulțumesc.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-lui 
viceprimar. Sunt întrebări, observații în legătură cu acesta? Dacă nu, vă rog să votați despre 
proiectul de hotărâre.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
442/2021. 
 PUNCTUL D1 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii 
impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Proiectul 
de hotărâre a fost supus dezbaterii publice, dar din partea locuitorilor nu a sosit nici o 
propunere. Proiectul de hotărâre prezentat este pe deplin în concordanță cu legislația 
finanțelor în vigoare. Conform legii, mărim taxele locale pentru anul viitor cu rata inflaţiei 
aprobate în anul 2021, în valoare de 2,6%. În cazul persoanelor fizice impozitul pe clădiri și 
terenuri menținem nivelul minim de impozitare permis de legislație. În cazul autovehicolelor 
am stabilit un nivel de impozitare mai mare. Propunem de a aproba scutiri, reduceri de la 
plata impozitului conform Legii 227/2015. Totodată în cazul în care nu figurează cu nici o 
restanță bugetară în baza de date a finanțelor publice, propunem o bonificație de 9% în cazul 
în care taxele și impozitele se plătesc integral până la data de 31 martie pentru anul 2022. La 
fel, ca și până acum propunem supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite, care 
strică imaginea orașului. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-lui 
primar. Sunt întrebări, observații în legătură cu acest proiect de hotărâre?” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Aș dori să fac o propunere 
de modificare, care a fost sprijinită prin vot și de către comisia juridică. Este vorba de 
aplicabilitatea unui alineat. Modificarea a fost propusă de către directorul Poliției Locale, este 
vorba de anexa 9, articolul 10 alineatul 2, și citesc textual propunerea: (lb.r.): ”Permisul de 
parcare este valabil în toate parcările cu plată, cu excepția parcărilor amenajate pe străzile 
marcate cu *. Aceste locații se pot utiliza doar pentru parcare ocazională de 1 oră/2 ore, sau 
de cei care dețin Permis de parcare curentă fără rezervare a locurilor, pentru riverani ”Zona 
0”. Mulțumesc frumos, astfel sună propunerea.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumesc frumos. Vă 
rog să votăm propunerea separat. Suntem de acord cu propunerea de modificare prezentată de 
către dl. viceprimar? Vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi. 
 ”Acum să votăm despre proiectul de hotărâre, împreună cu modificarea făcută.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
443/2021. 
 PUNCTUL D5 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților 



SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL Sfântu Gheorghe, pentru solicitarea unui împrumut de la asociatul 
SEPSIIPAR SRL. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Am dori, prin acest proiect 
de hotărâre, să mandatăm reprezentanții Adunării Generale a Asociaților SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ 
SRL pentru a vota un împrumut asociat pentru SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ. Acționar minoritar al 
SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL este SEPSIIPAR SRL, SEPSIIPAR SRL ar împrumuta SEPSI ÚT-
ÉPÍTŐ. Este vorba de un împrumut în valoare de 600.000 lei, pe care l-ar acorda pe o 
perioadă de 36 luni, care este defalcat în 12 tranșe trimestriale din care primele 2 sunt zero, 
deci societatea SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ în următoarele 10 tranșe trimestriale va trebui să achite în 
tranșe egale, cu dobândă variabilă ROBOR la plata tranșelor. Voi prezenta și punctul D6, 
pentru că ar primi aceeași sarcină și reprezentantul SEPSIIPAR, de asemenea în Adunarea 
Generală a Asociaților SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL prin proiectul de hotărâre, care urmează. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos. Sunt 
întrebări, observații în legătură cu acesta? Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 
D5, suntem de acord?” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
444/2021. 
 PUNCTUL D6 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 
special reprezentanților municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaților 
SEPSIIPAR SRL Sfântu Gheorghe, pentru împrumutarea societății SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ SRL. 
Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 ”A fost avizat favorabil de către comisiile de specialitate I și V.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Anterior am prezentat.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos. Sunt 
întrebări, observații în legătură cu acesta? Vă rog să votați despre proiectul de hotărâre nr. 
D6.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
445/2021. 
 PUNCTUL D7 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
49/2021 privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru infrastructura sportivă administrată 
de societatea SEPSI REKREATÍV SA, Sfântu Gheorghe. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Conducătorii societății 
SEPSI REKREATÍV au făcut o socoteală și au ajuns la concluzia, că datorită scumpirii 
prețului la gaze naturale și electricitate, începând chiar cu acest an societatea va avea o 
cheltuială mai mare. Din acest motiv au solicitat, ca ajutorul de stat aprobat printr-o hotărâre 
anterioară, în valoare de 3.229.978 lei, să fie majorat la suma de 4.031.746 lei, pentru care 
am și primit avizul din partea Consiliului Concurenței. Acest lucru supunem votului 
dumneavoastră, cu observația, ca astăzi în ultimul moment ne-am dat seama, că această sumă 
poate, că nu se va putea cheltui, pentru că aceste facturi trebuie să fie plătite în ianuarie. Eu 
propun să votăm, și dacă se adeverește, că nu se poate cheltui, la o următoare ședință, pe 30, 
vom retrage această hotărâre, dar acum să votăm pentru orice eventualitate. Dacă nu, chiar va 
fi în mare dificultate societatea noastră în ianuarie.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-lui 
viceprimar. Sunt întrebări, observații în legătură cu acesta? Dacă nu, vă rog să votați despre 
proiectul de hotărâre nr. D7, cu observația că, comisiile I, V și VI au avizat favorabil 
proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm.” 



Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
446/2021. 
 PUNCTUL D8 de pe Odinea de zi: proiect de hotărâre privind reorganizarea 
activității Secției Sistem Fotovoltaic din cadrul Serviciului de Gospodărire a Domeniului 
Public, începând cu data de 01.02.2022. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Proiectul 
de hotărâre se referă la reorganizarea Secției Sistem Fotovoltaic, începând cu data de 01 
februarie 2022. În momentul de față avem 9 posturi de portar- paznic, angajați la Secția 
Sistem Fotovoltaic. Am dori să desființăm aceste posturi și după 01 februarie să transferăm 
aceste posturi la aparatul de specialitate al primăriei, am dori să întărim cu aceste posturi 
Direcția Investiții și Compartimentul Proiecte, Programe. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-lui 
primar. Sunt întrebări, observații în legătură punctul D8? Comisiile de specialitate I și V au 
avizat favorabil proiectul de hotărâre. Vă rog să votați.” 

Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate de voturi, HOTĂRÂREA NR. 
447/2021. 

DIVERSE: 
 ”A cerut cuvântul dl. primar.” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Datorită 
faptului că este ultima dată în acest an, când ne întâlnim personal, deși săptămâna viitoare 
sigur vom avea încă o ședință de consiliu, pe care o vom organiza online. Aș dori să 
mulțumesc la toți pentru sprijinul acordat în acest an, și acest an a fost unul special, am avut 
multe sarcini și provocări noi. Eu sper că am ajuns cu o zecime mai aproape de acele scopuri, 
pe care ni le-am propus până la 2030. Aș dori să mulțumesc și locuitorilor orașului pentru 
sprijinul și critica constructivă, mass-mediei pentru informațiile corecte și mulțumesc fiecărui 
membru a consiliului local munca depusă. Vă doresc tuturor sărbători binecuvântate și un an 
mai bun! Cred că această dorință este una, pe care cu toții ne-o dorim, într-un context care 
atât din punct de vedere politic cât și din punct de vedere al sănătății ne poate aduce multe 
surprize în anul următor, în anii următori, tuturor. Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos. D-na 
viceprimar dorește să ia cuvântul.” 
 Doamna viceprimar VARGHA FRUZSINA(lb.m): „Înainte de a ne despărți, aș dori 
să îl rog pe dl. profesor Löfi Gellért și cei 2 elevi ai Liceului de Artă ”Plugor Sándor”, 
Ferencz Szilvia și Dénes Dorottya, să cânte pentru cei prezenți. Eu cred că trebuie să le 
mulțumim foarte mult, deoarece nu pot să cer, întreb, niciodată atât de târziu Liceul de Artă 
Plugor Sándor, încât să răspundă ”nu” la asemenea solicitări. Și mereu ne prezintă noi 
talente, vă rog să-i primiți cu multă dragoste.  
 Doamna președinte de ședință KONDOR ÁGOTA (lb.m): „Mulțumim frumos d-lui 
profesor Löfi Gellért și celor două eleve foarte talentate. A fost o adevărtă surpriză și un mic 
cadou pentru noi. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi. Mulțumesc frumos, și cu asta 
putem să încheiem ședința de azi. Vă doresc Crăciun Binecuvântat!” 

 
 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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