
 

Raport anual de activitate privind aplicarea Legii nr. 52/2003 de către Primăria 

Municipiului Sfântu Gheorghe 

Perioada de raportare: 01 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2020 

 

În baza prevederilor art. 13 din Legea nr. 52/2003 republicată, autorităţile publice sunt 

obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind implementarea transparenţei 

decizionale. 

În conformitate cu prevederile alin. (1) şi (2) al art. 31 din Constituţia României, 

precum şi a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, respectând principiile: informarea în prealabil, din oficiu a persoanelor 

asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile 

administraţiei publice, precum şi asupra proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor 

şi a asociaţiilor legal constituite la iniţiativa autorităţilor publice în procesul de elaborare a 

proiectelor de acte normative, Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a informat în prealabil 

opinia publică asupra elaborării actelor normative care urmau să fie dezbătute în cadrul 

şedinţelor Consiliului local, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Sfântu 

Gheorghe pe anul 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea interzicerii comercializării și utilizarea 

petardelor pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între 

Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi 

Asociația Mathias Corvinus Collegium; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – 

activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare pe teritoriul administrativ al Municipiului 

Sfântu Gheorghe; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului 

privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu 

domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna și Fundația Sapientia, în vedera realizării în comun al unui Centru multifuncțional în 

Municipiul Sfântu Gheorghe; 

7. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia 

Uniunea Festivalurilor Maghiare din Transilvania- Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltarea a serviciilor sociale 

al municipiului Sfântu Gheorghe pentru perioada 2020-2025 și a Planului anual de acțiune 

privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al 

Municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul 2020;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă de Locuințe” 

str. Izvorului, Municipiul Sfântu Gheorghe; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de 

organizare, funcţionare şi autorizare a activităţii de transport în regim de taxi şi în regim de 

închiriere, pe raza municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 389/2017; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 194/2017 

pentru aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Câmpul 

Frumos”, Municipiul Sfântu Gheorghe; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de delegare a 

gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Sfântu Gheorghe prin achiziţie publică 



de servicii nr. 65288/07.10.2019 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Flash Lighting 

Service SRL; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere 

Intravilan cu Zonă de agrement – turism” str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe; 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe 

clădire, datorat de persoane juridice și anularea unor accesorii la obligațiile fiscale restante la 

data de 31 martie 2020, datorate de persoane juridice; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului actualizat pentru sectorul 

apă și apă uzată din Județul Covasna; 

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Contractului de concesiune nr. 

40379/2017 a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din Municipiul Sfântu 

Gheorghe încheiat cu TEGA SA, respectiv aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea 

operatorului regional TEGA SA Sfântu Gheorghe; 

18. 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; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Planul 

Urbanistic Zonal, aprobat prin HCL nr. 39/1997 cu privire la avizarea Planului Urbanistic 

Zonal Simeria Vest Etapa II, cu modificările și completările ulterioare; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de 

atribuire a locurilor de parcare în parcările rezidențiale amenajate pe raza municipiului Sfântu 

Gheorghe aprobat prin HCL nr. 16/2017; 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 87/2004 privind 

animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ al Municipiului Sfântu Gheorghe, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Strategiei integrate 

de dezvoltare urbană a municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL nr. 356/2017; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea 

valorificării prin casare a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar concesionate în favoarea 

operatorului regional TEGA SA Sfântu Gheorghe și modificarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor de salubrizare a localităților membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECO SEPSI” nr. 4/2009, încheiat cu TEGA S.A.; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractului de 

delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate în Municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe; 

25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUACOV”; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Contractului de 

delegare nr. 77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse 

regulate în municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu MULTI-TRANS SA Sfântu Gheorghe; 

27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului aprobat prin 

HCL nr. 253/2020 privind Programul de interes local ”Achiziționarea echipamentelor de 

protecție necesare desfășurării în condiții de prevenție a activității didactice aferente anului 

școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2”, cu 

modificările și completările ulterioare; 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii Programului de interes public 

”Dăm valoare rablei tale”; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021; 

30. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata impozitului și taxei pe clădire, 

datorat de persoane juridice pe anul 2020; 



31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 

77628/2019 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în 

municipiul Sfântu Gheorghe, încheiat cu Multi-Trans SA Sfântu Gheorghe; 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de 

concesiune a serviciului public de administrare al Cimitirului Comun din municipiul Sfântu 

Gheorghe, nr. 40379/2017; 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Sfântu Gheorghe prin 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe cu Județul Covasna prin Consiliul Județean 

Covasna și Fundația Sapientia, în vederea realizării în comun al unui Centru multifuncțional 

în Municipiul Sfântu Gheorghe; 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al Asociației 

”GAL SEPSI”; 

35. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului 

privind Programul multianual „Susţinerea familiilor cu minim trei copii cu 

domiciliul/reşedinţa în Municipiul Sfântu Gheorghe”, aprobat prin HCL nr. 415/2018, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare locuinţe 

individuale Chilieni”, Municipiul Sfântu Gheorghe; 

37. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea modificării şi completării 

Contractului de delegare nr. 4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor 

membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA SA 

Sfântu Gheorghe; 

38. 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; 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului 

privind autorizarea desfăşurării activităţilor comerciale şi al serviciilor de piaţă pe teritoriul 

Municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin HCL nr. 87/2017, cu modificările și completările 

ulterioare; 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă Industrială 

și Servicii” str. Lunca Oltului, Municipiul Sfântu Gheorghe; 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbarea 

destinației din zonă agricolă în zonă industrială și servicii” str. Constructorilor nr. 7, 

Municipiul Sfântu Gheorghe; 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 

adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare 

deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și ECO BIHOR 

SRL. 

 

Cele 42 proiecte de hotărâre iniţiate de către autoritatea locală s-au publicat cu 

respectarea procedurii prevăzute de legislaţia în materie, fiind postate pe site-ul instituţiei, 

publicate în presa locală şi afişate pe avizierul instituţiei.  

Pe marginea celor 42 proiecte de hotărâre s-au primit 20 de recomandări din care 10 s-

au inculs în actele normative. 

La cererea asociaţiilor legal constituite sau din iniţiativa autorităţii locale s-a organizat 

o dezbatere publică. 

 Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe în anul 2020 nu a fost acţionată în justiţie 

pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003. 

 

PRIMAR         SECRETAR GENERAL 

         Antal Árpád András          Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

 



 

 

Întocmit: 

Persoană responsabilă cu aplicarea Legii nr. 52/2003. 

Sándor Kinga 



FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ 

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 

ÎN ANUL 2020 
 

 Numele instituţiei:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE 

 

                       INDICATORI  cod         RASPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1.Numărul proiectelor de acte normative                    A1                           42 acte normative cu 
aplicabilitate generală 

                                                                                                                                 adoptate în 
2020 

442 hotărâri ale  
Consiliului local 

 

2.Numărul proiectelor de acte normative care au 

fost anunţate în mod public                                                  A2                                      42 

 

Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a. pe site-ul propriu A2_1 42 

b. prin afisare la sediul propriu A2_2 42 
                  c.   prin mass-media  A2_3 42 

3.Numărul de cereri primite pentru furnizarea      

de informaţii referitoare la proiecte de acte                      A3                                  1 
normative 
Din care, solicitate de: 

a. persoane fizice                                         A3_1                            nu este cazul 

b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii 
legal constituite 

 A3_2            1 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice         A4                               42 
care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor 
referitoare la proiectul de act normativ 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de               A5                                      42 
afaceri şi altor asociaţii legal constituite  

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia         A6                                        1         

cu societatea civilă care au fost desemnate 

7. Numărul total al recomandărilor primite                       A7                                     5 

8. Numarul total al recomandărilor incluse în                    A8                                        - 
proiectele de acte normative 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea                      A9                                       - 
asociaţiilor legal constituite 



10.Numărul proiectelor de acte normative  
adoptate în anul 2018 fără a fi obligatorie dezbaterea 

publică a acestora (au fost adoptate în procedură de) A10                              nu este cazul 
urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează  
de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5  
 

 

 

 

B. Procesul de luare a deciziilor 

1.Numărul total al şedinţelor publice                                   B1                                   34 
(stabilite de instituţiile publice)                                                       

2.Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

                a. afişare la sediul propriu  

B2_1 

           34 

                b. publicare pe site-ul propriu B2_2            34 
                c. mass-media B2_3            34 
3. Numărul estimat al persoanelor care au  
participat efectiv la şedinţele publice                                  B3                                 aprox. 50 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în  
prezenţa mass-media                                                          B4                                       12 
5.Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor 
exprimate în cadrul şedinţelor publice                                 B5                                         - 

6.Numărul total al recomandărilor incluse în 
deciziile luate                                                                        B6                                        - 
7.Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului 

               a. informaţii exceptate 

B7_1 

                     0 

               b. vot secret 

B7_2 

               0 

               c.alte motive (care ?) 

B7_3 

               0 

8.Numărul total al proceselor verbale (minuta) 
şedinţelor publice                                                               B8                                        34 
9.Numărul proceselor verbale (minuta) făcute 
 publice                                                                               B9                                        34 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2020              - 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa 
decizională intentate administraţiei publice 

               a. rezolvate favorabil reclamantului 

C1_1 

  0 

               b. respinse C1_2   0 

               c. în curs de soluţionare C1_3   0 

 

 

    PRIMAR              SECRETAR GENERAL 

      Antal Árpád András                               Kulcsár Tünde-Ildikó 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: 

Persoană desemnată pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 

Sándor Kinga 


