
 

 

 
 
 
 
Nr. 118/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 

 Încheiat azi, 05 noiembrie 2019, 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, Vaszi 
Etelka - sat Chilieni, lipsind: Debreczeni László, Tischler Ferenc. 
 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 prin Dispoziţia emisă de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 
1251/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Antal Árpád-András primarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba viceprimarii municipiului Sfântu 
Gheorghe, Kulcsár Tünde-Ildikó secretarul general al municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Bună ziua! 
Salutările mele tuturor în ședința extraordinară de astăzi! Le rog pe toți să pornească 
aparatele lor de vot! Mulțumesc frumos. Fiind întrunit cvorumul necesar, declar deschisă 
ședința extraordinară de astăzi. Toată lumea a putut vedea punctele propuse pentru ordinea 
de zi, vă întreb dacă aveți observații în legătură cu punctele de pe ordinea de zi, respectiv 
dacă cineva dorește să se înscrie la Diverse? Mulțumesc frumos. Domnule primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Doresc 
să propun includerea unui punct D1 în ordinea de zi privind modificarea Hotărârii C.L. 
415/2018 care se referă la programul nostru destinați familiilor cu minim trei copii. 
Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit!” 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să aprobăm cererea 
de finanțare privind renovarea lacului din zona Gării, respectiv dorim actualizarea 
costurilor aferente.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Mai întâi vă rog să votați, dacă alte observații sau înscrieri nu sunt, să votăm mai 
întâi despre includerea punctului D1 în ordinea de zi! Cine este de acord?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri lipsind din sală (Gheorghe Ion, Pârvan 
Rodica). 
 ”Mulțumesc frumos. Cine este de acord cu includerea punctului D2 în ordinea de 
zi?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri lipsind din sală (Gheorghe Ion, Pârvan 
Rodica). 
 ”Cine este de acord cu ordinea de zi în întregime?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri lipsind din sală (Gheorghe Ion, Pârvan 
Rodica). 
 ”Mulțumesc frumos. Atunci să începem cu proiectul de hotărâre nr. 1... Scuzați-mă! 



 

 

Înainte de a trece la dezbaterea ordinii de zi, ar fi trebuit să citesc acesta înaintea dezbaterii 
ordinii de zi. Fac acum acest lucru. Potrivit art. 228 din O.U.G. 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 dezbaterilor interesul personal pe care-l au în 
problema respectivă. Mulțumesc frumos. Și atunci îl rog pe domnul primar să prezinte 
proiectul de hotărâre nr. 1!” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019. Prezintă: Antal Árpád-András, 
primar.  
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. 
Salutările mele tuturor! Vom completa bugetul orașului cu 6.700.000,00 RON, prin această 
modificare vom efectua și diferite regrupări. Acesta se va realiza dintr-un venit propriu 
total de 11.000.000,00 RON. Vom micșora cu 2.000.000,00 RON fondul care poate fi 
solicitat în cadrul programului național de dezvoltare și cu o sumă de 2.300.000,00 RON 
suma prevăzută din fonduri europene. În contul de cheltuieli am distribuit instituțiilor de 
învățământ o sumă de 705.930,00 RON, pentru funcționarea creșelor, acoperirea 
cheltuielilor de funcționare, lucrări de renovare. Suma de 185.000,00 RON pentru 
finanțarea programelor culturale. Bugetul Direcției Generale de Asistență Socială Covasna 
se va modifica cu o sumă de 722.930,00 RON. Fondul prevăzut pentru acoperirea 
cheltuielilor de servicii publice se va micșora cu o sumă de 780.000,00 RON. Suma de 
950.000,00 RON este necesară ajutorului de finanțare de minimis, din care suma de 
800.000,00 RON pentru TEGA SA în scopul achiziționării unei noi mașini de maturat. 
Vom sprijini firma noastră de transport public cu o sumă de 330.000,00 RON. Am mărit 
fondul prevăzut pentru reparația străzilor cu o sumă de 249.580,00 RON. În fondul de 
dezvoltări al Gospodăriei Comunale S.A vom aloca o sumă de 260.000,00 RON. 
Programul de dezvoltări se va modifica cu o sumă de 11.090.940,00 RON, iar în final, dar 
nu în ultimul rând vom utiliza o sumă de 15.167.500,00 RON pentru achitarea în avans al 
unicului credit datorat de Municipiul Sfântu Gheorghe. La ședința anterioară de consiliu s-
a prezentat starea bugetului local pe data de 30 septembrie 2019, în privința veniturilor și 
plăților planificate, între cele două a existat înainte de 01 octombrie o diferență de 
16.260.613,00 RON și în mare măsură aceasta este suma pe care dorim s-o utilizăm pentru 
achitarea în avans al creditului nostru în curs. Aceasta decizie nu pare a fi una normală din 
multe puncte de vedere, dacă am trăi într-o țară normală, atunci desigur nu aș veni cu o 
propunere de această natură, deoarece municipalitatea dispune de bani, ca să rezolvăm 
numeroasele probleme sau o parte de aceștia pe care oamenii așteaptă să le rezolvăm, însă 
din păcate în această țară în cazul în care municipalitate dispune de bani la sfârșitul anului 
curent, atunci se poate întâmpla ca aceștia să fie luați de guvern și nu avem nicio garanție 
ca această sumă semnificată pe care am gospodărit în anul acesta să nu fie luată de guvern 
la sfârșitul anului. Eu aș dori să prezint pe scurt și nivelul actual de îndatorare al orașului, 
respectiv cel din anii precedenți, fac acest lucru, pentru că aici în anii precedenți au apărut 
legende urbani și știri false potrivit cărora noi îndatorăm orașul. Eu consider deosebit de 
important și din acest punct de vedere, că pe data de 10.11.2019 vom ajunge la un nivel 0 
în ceea ce privește nivelul de îndatorare al orașului nostru, deci orașul nostru nu va avea 
nici un fel de datorie, o situație de acest fel a fost ultima dată în anul 2002. Am proiectat 
începând din anul 2003 până în prezent nivelul de îndatorare al orașului, putem observa că 
cel mai înalt a fost în anul 2006, însă a fost pe tot parcursul acestei perioade sub nivelul 
legal de îndatorare admis de lege, pe care legea a stabilit la 30% din veniturile proprii. 



 

 

Nivelul nostru de îndatorare nu a fost niciodată mai mare de 10,6%, acum vom ajunge în 
privința acestei sume practic la un nivel de 0 și consider ca fiind importantă sublinierea 
acestui fapt, ca să revenim la legendele urbane, deoarece există persoane care dintr-un 
motiv anume distribuie în mod continuu știri false despre municipalitate, despre activitatea 
primăriei, acesta a fost una dintre aceste știri false, potrivit căreia noi am băgat orașul în 
datorii. Însă nu numai că nu l-am îndatorat, ci am crescut, am sporit în mod semnificativ 
patrimoniul orașului, voi prezenta încă câteva imagini legate de mărirea patrimoniului și 
acum nu voi vorbi de asfalt, de țevi, de terenuri, de blocuri și nici măcar de banii investiți 
în școli, ci patrimoniu concret de imobile. O altă știre falsă este așadar legată de impozite 
ca o altă legendă urbană, municipală, cine nu consideră Sfântu Gheorghe ca fiind un oraș 
mare, despre nivelul înalt de impozite din această localitate. Deci doresc să subliniez și aici 
încă odată faptul, că în cazul persoanelor fizice aceste impozite se află la nivelul minim sau 
foarte aproape de nivelul minim admis de lege, ceea ce se vede și din venituri, din faptul, 
că practic municipalitatea are mai puțin de 1.000.000,00 EUR după impozitele pe clădiri 
achitate de persoanele fizice. Și în cazul persoanelor juridice are loc acest proces de 
dezinformare despre nivelul înalt al impozitelor, consider că și aici este important să 
evidențiem faptul, că într-adevăr, firmelor multinaționale s-a impus un nivel înalt de 
impozit, dar firmele locale au de plătit cel mai mic nivel de impozit, eu consider, că fiecare 
consilier poate fi mândru de faptul, că a contribuit în anii trecuți la aceste decizii și în 
prezent, pe data de 05.11.2019 suntem practic în situația de a achita acest credit în avans. 
Doresc să menționez și faptul, că Municipiul Sfântu Gheorghe nu a avut niciodată un credit 
pe termen lung, dacă luăm în considerare creditele pe termen lung de peste 10 sau 15 ani, 
municipalitatea nu a avut niciodată un astfel de credit, așa că în prezent putem începe o 
nouă alegere, un nou ciclu cu un nivel 0 de îndatorare al Municipiului Sfântu Gheorghe. 
Doresc să spun și faptul, că eu nu sunt împotriva creditelor, deci creditul este o instituție 
foarte importantă, da există situații când trebuie să utilizăm credite în scop de investiții, 
merită să utilizăm credite în acest scop, obișnuisem să spun, că omul deștept ia credit în 
situație de criză, iar când economia funcționează bine, atunci le achită aceste credite, noi 
așa am procedat în cazul acestui credit mai mare, despre care, dac astăzi vom lua decizia de 
a-l achita, atunci în zilele următoare îl vom achita în avans. Atunci voi arăta câteva imagini 
despre imobilele cu care s-a mărit în ultimii ani patrimoniul orașului. Așadar în anul 2009 
am cumpărat centrul de recuperare din Băile Șugaș, l-am și modernizat de atunci, 
locuințele sociale și de serviciu, așadar am obținut clădirea de cinema, am modernizat-o, 
am obținut și am modernizat clădirea Casei Bene, am cumpărat sala kamara, am obținut 
clădirea BNR, am cumpărat terenul, respectiv clădirea Hotelului Bodoc, deși aici terenul 
este cu adevărat valoros, am cumpărat Casa Keresztes, am construit Arena Sepsi, am 
cumpărat clădirea Romtelecom-ului, am obținut orașului baza sportivă. Deci acestea doar 
câteva imobile fără ca lista să fie completă, pe care aș fi dorit să le prezint, ca să 
demonstrez faptul, că în anii precedenți patrimoniul orașului s-a îmbogățit cu toate acestea 
și toate acestea nu au fost cumpărate din credit, am produs tot creditul solicitat, chiar și 
cele solicitate înaintea noastră, fiind și acele credite solicitate pentru lucruri rezonabile, 
doresc să subliniez și acest fapt, pe vremea aceea municipalitatea a solicitat credit pentru 
cumpărarea societății ZOOCOMP în anii 2005-2006, ceea ce a fost de asemenea o decizie, 
care a fost importantă Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe atât din punct de vedere 
social, cât și în privința dezvoltării economiei. Mulțumesc frumos și vă rog să susțineți 
proiectul de hotărâre!” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Bine. Atunci vă 
întreb mai întâi dacă sunt întrebări, sesizări legate de acest proiect de hotărâre? Domnule 



 

 

coleg consilier Bálint József!” 
 Domnul consilier BÁLINT IOSIF (lb.r.): ”Mulțumesc pentru cuvântul acordat. 
Solicitarea creditului a stârnit în urmă cu 10 ani o dezbatere destul de înflăcărată în cadrul 
Consiliului Local și în primul rând nu din cauza întrebării potrivit căreia Municipiul Sfântu 
Gheorghe să solicite un credit sau nu, ci au existat neînțelegeri în privința modalității de 
cheltuire a acestuia. Eu ca persoană care pe vremea aceea nu am susținut solicitarea 
creditului respectiv, în prezent mă bucur de faptul, că am ajuns la un punct din care se 
poate începe anul viitor cu foaie curată și municipalitatea va plăti înapoi ceea ce a folosit în 
ultimii 10 ani. Ceea ce privește celelalte modificări ale bugetului, putem observa că multe 
investiții nu s-au mai realizat, sau se vor realiza doar parțial. Nu putem bucura de acest 
lucru, există motive obiective pentru acesta, știm bine, că este din ce în ce mai dificil să 
cheltuim în mod rezonabil bani puși la dispoziția noastră, deoarece lipsa forței de muncă se 
manifestă și aici, dar există destul loc pentru utilizarea banilor, bineînțeles că nu se vor 
umple de mucegai în trezorerie. În privința expresiei domnului primar de ”legende 
metropolitane” legate de nivelul de îndatorare al orașului, acest nivel a fost în ultimii 10 
ani într-adevăr în limitele admise de lege, de altfel nici nu s-ar fi putut ieși din această 
situație, procentele de după anul 2010 nu sunt proiectate în mod normal pentru un buget ca 
cel din anul 2006, deci datoria orașului a fost în mod sumar mult mai mare, însă și bugetul 
orașului a fost cel puțin de două ori mai mare, din acest motiv am reușit să ținem pasul cu 
acest nivel. Deci nu știu de unde au apărut aceste legende, cine le-a inventat, le-a distribuit, 
m-am gândit, că ar fi bine să-mi iau cuvântul, domnul primar stând vizavi de mine și uitând 
câteodată la mine, ca nu cumva cineva să înțeleagă acestea în mod greșit. Însă ceea ce 
privește impozitele, s-a uitat la locul potrivit în acest sens, deoarece partea respectivă cu 
impozite impuse persoanelor juridice șchiopătează puțin. În privința impozitelor impus 
persoanelor juridice, firmelor, Municipiul Sfântu Gheorghe se află pe primul loc la nivel 
național. Acest lucru se poate modera prin faptul, că se poate solicita restituirea parțială a 
acestor sume, conform punctului de pe ordinea de zi din ședința de astăzi. Trebuie să se 
profite de această oportunitate, dar trebuie să și existe oportunitate în acest scop. În cazul 
celor cu datorii, deci care se află într-o situație dificilă, această oportunitate nu le ajută 
deloc, neavând din ce să-și achite datoriile. Deci am lovit cu nivel înalt de impozit pe acele 
persoane, chiar dacă fără votul meu, voturile noastre sau ale Consiliului Local în întregime, 
care se află într-o situație financiară dificilă, iar criza le-a împins într-o direcție rea. Așadar 
am crezut, că ar fi bine să subliniez aceste aspect, și anume că indexul de 1,82 legat de 
plata impozitului pe clădiri într-un procentaj de 1,82% de către persoanele juridice cu titlu 
de impozit anual ne poziționează pe primul loc la nivel național, iar moderările nu sunt 
valabile la toată lumea. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Domnule primar!” 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc și eu. Eu cred, 
că atunci când am luat această decizie, ca firmele multinaționale, acele firme, care vin aici 
doar ca să ia banii, să obțină profit, fără să ramburseze ceva din acesta societății, pe parte 
de sprijinire a culturii, al învățământului, al sportului, să fie impozitate de-a binelea, 
această decizie fiind, după mine, una cinstită, eu nu cunosc nicio bancă, nici un centru 
comercial, care s-ar fi mutat din Sfântu Gheorghe datorită nivelului atât de înalt de 
impozitare. Iar în privința beneficiilor, aceștia se referă la toți cei care corespund cerințelor. 
Nu se poate referi la acea persoană care nu corespunde unei cerințe, este evidentă o decizie 
de această natură. Legat de dezbaterea respectivă, da în cadrul acestei dezbateri s-a 
formulat și faptul, că vom băga orașul în datorii și generațiile următoare vor avea de plătit 



 

 

acești bani înapoi, îmi amintesc, că și atunci am zis, că toate lumea poate să se liniștească, 
pentru că noi vom fi cei care vom plăti creditul înapoi, deci astfel îndeplinim acum 
asumarea făcută pe vremea aceea. Încă o ultimă observație legată de expresia potrivit 
căreia ”nivelul de îndatorare a fost în limitele impuse de lege”, desigur nici legislația nu ne 
admite să trecem peste aceste limite, însă am fi fost și în limitele impuse și în cazul unui 
nivel de îndatorare de 29,9%, noi însă am fost în ultimii 10 ani în mod continuu sub 
procentul de 10%, deci cred că nu numai că am fost în limitele impuse, ci nici nu am luat o 
decizie pe care am considerat ca neputând fi îndeplinită și nu cauzează probleme 
municipalității. Între timp doamna secretar general mi-a șoptit să prezint și punctul nr. 2 de 
pe ordinea de zi și să votăm și despre punctul nr. 2, afectând și acesta bugetul local, așa că 
dacă îmi permiteți, voi prezenta și nr. 2 de pe ordinea de zi, privind mărirea ajutorului de 
finanțare de minimis, cu care susținem întreprinderile mici și mijlocii și vă rog să votați și 
acesta ca să-l putem include și acesta în buget. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea și 
completarea HCL 161/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis multianual 
pentru sprijinirea Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna, cu modificările și comlpetările ulterioare. Prezintă: Antal Árpád-András, primar. 
 ”Deci în total 1.348.373,00 RON este suma pe care la solicitarea Camerei de 
Comerț Covasna vom include în total o sumă de 1.350.000,00 RON, deci ar trebui să 
votăm despre acest lucru înainte de a vota marea modificare de buget. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc și eu. 
Întrebări, luări de cuvânt legat de proiectul de hotărâre nr. 2, dacă sunt? Dacă nu sunt, 
menționez, că toate proiectele de hotărâri s-au avizat de toate comisiile aferente de 
specialitate, astfel le rog pe colegi, să voteze despre proiectul de hotărâre nr. 2, deci vă 
întreb, cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 2.” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
337/2019. 
 ”Mulțumesc frumos. Și atunci cine este de acord cu proiectul de hotărâre nr. 1, 
adică cu rectificarea bugetului general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2019?” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
338/2019. 
 PUNCTUL III de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
aprobarea proiectului rețelei școlare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu 
Gheorghe pentru anul școlar 2020 – 2021. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Singura noastră 
modificare efectuată pe rețeaua școlară este faptul, că anterior am aprobat ca școala din 
Chilieni să preia denumirea de ”Mánya Béla”, acum am parcurs toată procedură și acum 
putem înregistra cu această denumire rețeaua școlară, deci începând cu anul școlar 2020-
2021 școala din Chilieni va figura sub această denumire. Nu planificăm altă modificare.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.r.): „S-a auzit în română? 
Bine. Mulțumim mult.” 
 (lb.m.): ”Întrebări, sesizări, dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de 
acord cu proiectul de hotărâre nr. 3?” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, 2 consilieri se abțin (Bálint Iosif, Kolcza István), 
HOTĂRÂREA NUMĂRUL 339/2019. 
 PUNCTUL IV de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind stabilirea unor 
măsuri pentru punerea în aplicare în anul 2019 a H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea 
programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU 



 

 

GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, 
viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să anunțăm și anul 
acesta bursele Sfântu Gheorghe, ca și în anii precedenți, dorim să premiem și anul acesta 5 
elevi absolvenți cu un premiu de câte 3000 RON fiecare, dosarele se pot depune până la 
termenul de 5 decembrie, ordinea poate fi evaluată și finalizată până la data de 13 
decembrie, iar în prima ședință de consiliu de după data de 13.12.2019, într-un cadru festiv 
am înmâna aceste premii copiilor.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, luări de cuvânt dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog să votați! Cine este de 
acord cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
340/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: 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 H.C.L. nr. 415/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Prezintă: Antal 
Árpád-András, primar. 
 Domnul primar ANTAL ÁRPÁD-ANDRÁS (lb.m.): „Mulțumesc frumos. Trebuie 
să modificăm proiectul de hotărâre, pentru că Teatrul ”Tamási Áron” a desființat vânzarea 
abonamentelor și în hotărârea noastră beneficiul a fost ajustat la abonament, acum însă 
neexistând abonament, nu se mai poate acorda reducere la cumpărarea abonamentelor și 
noua propunere ar fi acordarea unei reduceri de 75% din prețul biletelor de intrare din 
partea noastră, respectiv din partea teatrului de care se pot beneficia cei care dispun de 
cardul de beneficii pentru familiile cu minim trei copii. Mulțumesc frumos.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, luări de cuvânt legat de proiectul de hotărâre D1, dacă sunt? Dacă nu 
sunt, vă rog să votați! Cine este de acord cu proiectul de hotărâre?” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
341/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 113/2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii și 
aprobarea proiectului „Reconversia și refuncționalizarea terenului în jurul lacului din 
cartierul Gării” și a cheltuielilor legate de proiect. Prezintă: Sztakics Éva-Judit, viceprimar. 
 Doamna viceprimar SZTAKICS ÉVA-JUDIT (lb.m.): „Dorim să efectuăm 
modernizarea lacului din zona Gării în cadrul Axei Prioritare 4.2 al Programului 
Operațional Regional, proiectul nostru de finanțare a ajuns în etapa prealabilă încheierii 
contractului, de aceea trebuie să aprobăm acum bugetul final al acestuia, respectiv 
proiectul întreg de finanțare, împreună cu bugetul care ne revine. Valoarea întregului 
proiect de finanțare de-al nostru este de 17.755.587,70 RON. Avem de acoperit din bugetul 
orașului cheltuielile neeligibile, respectiv 45,87% din cheltuielile eligibile, valoarea totală 
ale acestora este de 8.004.211,70 RON.” 
 Domnul președinte de ședință AMBRUS ZSOMBOR (lb.m.): „Mulțumesc 
frumos. Întrebări, luări de cuvânt dacă sunt? Dacă nu sunt, vă rog, să votați! Vă întreb, cine 
este de acord cu proiectul de hotărâre D2?” 
 Se votează cu 19 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
342/2019. 
 ”Mulțumesc frumos. Cineva dorește să-și ia cuvântul la Diverse? Dacă nu, 



 

 

mulțumesc frumos, am dezbătut toate punctele de pe ordinea de zi, declar închisă ședința 
de astăzi.” 
 
 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 29 noiembrie 2019. 
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