
 

 

 
 
 
 
Nr. 94/2019 
 

PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 11 februarie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 20 membri, 2 reprezentanți ai 
satelor aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi 
Etelka – sat Chilieni, lipsind: Magyarosi Imola-Piroska. 
 Convocarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe s-a făcut în 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prin Dispoziţia emisă 
de primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, nr. 264/07.02.2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Sztakics Éva-Judit, Toth-Birtan Csaba 
viceprimarii municipiului Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului 
Sfântu Gheorghe.  
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Bună ziua. Salut pe 
toată lumea la ședința extraordinară de astăzi. Vă rog să porniți aparatul de vot. Înainte de a 
vota Ordinea de zi, vă întreb dacă aveți luări de cuvânt la punctul diverse. Dacă nu, vă rog 
să votați Ordinea de zi. 
 Se votează cu 19 voturi pentru, 1 consilier nu votează lipsind din sală (Tischler 
Ferenc). 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
proprietatea publică al municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, al imobilului situat pe 
str. Nicolae Bălcescu nr. 4. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În imobilul, proprietatea 
publică a municipiului Sfântu Gheorghe, situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4 în momentul 
de față funcționează un cabinet veterinar. Am dori să îl preluăm în proprietatea privată a 
municipiului, deoarece există o mare posibilitate, ca parcarea, împreună cu terenul de pe 
lângă Cinematograful Arta să îl putem schimba, cu care am putea rezolva o problemă 
importantă a orașului. 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim. Cineva are 
întrebări și luări de cuvânt la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

51/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea modelului 
contractului de finanțare între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, 
Municipiul Sfântu Gheorghe prin Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și 
Asociația Clubul Sportiv Sepsi-SIC pentru programul sportiv al Asociației Clubul Sportiv 
Sepsi-SIC „Participarea ACS SEPSI SIC în toate competițiile oficiale ale Federației 
Române de Baschet și FIBA, sezon competițional 2018-2019, juniori și seniori (Liga 
Națională de Baschet Feminin, Cupa României, Liga 1 și FIBA Eurocup, baschet 3x3, 
campionate de copii și juniori pe grupe de vârstă, etc.), respectiv în competițiile oficiale ale 



 

 

Federației Române de Tenis de Masă (Baraj de calificare în Divizia B și competițiile 
Diviziei B)” ce urmează a fi derulate în cursul anului 2019. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Titlul proiectului de 
hotărâre conține despre ce este vorba în acest contract. Deci se referă la anul 2019, sezon 
competițional 2018-2019. Valabilitatea contractului este până la data de 17 iulie, deoarece 
împreună cu Consilul Județean alocăm o sumă de 1.799.325 lei pentru finanțarea activității 
sportivă a clubului, din care suma de 908.750 lei este aportul Municipiului Sfântu 
Gheorghe, iar restul va fi plătită de către Consiliul Județean Covasna. Detalierea 
cheltuielilor se regăsește în anexa contractului.” 
 Domnul președinte de ședință KOLCZA ISTVÁN (lb.m.): „Mulțumim pentru 
prezentare. Dacă cineva are întrebări, luări de cuvânt? Dacă nu, vă rog să votați.” 
 Se votează cu 20 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 

52/2019. 
 „Închei ședința extraordinară. Vă mulțumim frumos.” 
 
 
 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 28 februarie 2019. 
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