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PROCES – VERBAL 
 
 Încheiat azi, 08 martie 2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sfântu Gheorghe, la care sunt prezenţi 17 membri, 2 reprezentanți ai satelor 
aparţinătoare Municipiului Sfântu Gheorghe, Miklós András – sat Coşeni, Vaszi Etelka – 
sat Chilieni, lipsind: Bálint Iosif, Székely Kincsö, Sztakics Éva-Judit, Tischler Ferenc. 
 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. 444/2019.  
 În sală sunt prezenți reprezentanți mass-media. 
 La şedinţă participă, conform legii: Toth-Birtan Csaba viceprimarul municipiului 
Sfântu Gheorghe, Kulcsár Tünde – Ildikó secretarul municipiului Sfântu Gheorghe.  
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Salut 
cu respect pe cei prezenți. Vă rog să luați loc și să porniți aparatele de vot. Înainte de a vota 
despre Ordinea de zi, aș dori să vă întreb dacă mai sunt propuneri. Dl. viceprimar aveți 
cuvântul.” 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „În primul rând salut cu 
drag și cu respect femeile. Vă rog să mă scuzați că a trebuit să convocăm ședință pentru 
ziua de azi și să solicităm prezența dumneavoastă pentru buna desfășurare a ședinței. 
Totodată salut și pe cei cu numele Zoltán, avem și colegi cu numele de Zoltán. Aș dori să 
anunț un punct D1 proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2019 
privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului Sfântu Gheorghe și din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în proprietatea privată şi 
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat pe 
str. Nicolae Bălcescu nr. 4.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc frumos. Vă rog să votăm despre includerea pe Ordinea de zi a ședinței 
punctului D1.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate. 
 „Debreczeni László ai întârziat? Și să precizăm în procesul verbal că ai votat cu 
”da”? Bine. Am notat.” 
 PUNCTUL I de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea întabulării 
în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe a străzii Nicolae Iorga, tronsonul de la 
str. Lalelei până la digul de apărare Dg 718. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Acest punct este motivul 
pentru care am convocat ședința pentru azi și este urgent. Este vorba de faptul că în 
continuarea străzii Nicolae Iorga spre digul Oltului am dori să întabulăm o parcelă de 
39800 m2 în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe cu destinație de drum. 
Acest lucru este necesar ca până la data de 29 martie să putem depune în cadrul 
Programului Operațional Regional, axa 4, un proiect prin care am putea să solicităm 



 

 

fonduri pentru a construi un pod care trece peste râul Olt, pietonilor și bicicliștilor. După ce 
se va aproba acest proiect de hotărâre, va trebui să întabulăm și va trebui depus cartea 
funciară împreună cu proiectul, de aceea a fost necesar convocarea acestei ședințe. 
Mulțumesc frumos.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): „Are 
cineva observații? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
80/2019. 
 PUNCTUL II de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind aprobarea 
reglementării situaţiei juridice a unor terenuri situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 
Decembrie 1918. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Un teren de 653 m² și unul 
de 86 m² sunt în proprietatea statului, care conform legii pot fi preluate în proprietatea 
privată a municipiului. Este vorba de două platforme betonate în fața Hotelului Bodoc. 
Este actuală și reglementarea inventarului bunurilor aflate în proprietatea privată a 
municipiului și vă rog să sprijiniți preluarea acestor terenuri.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc. Sunt luări de cuvânt? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
81/2019. 
 PUNCTUL D1 de pe Ordinea de zi: proiect de hotărâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 51/2019 privind trecerea din proprietatea publică a Municipiului 
Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe 
în proprietatea privată şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe a imobilului situat pe str. Nicolae Bălcescu nr. 4. Prezintă: Toth-Birtan Csaba, 
viceprimar. 
 Domnul viceprimar TOTH-BIRTAN CSABA (lb.m.): „Nu de mult am aprobat 
această hotărâre, dar s-a strecurat o mică greșeală, o poziție cu nr. 518 a fost omisă din 
enumerare la aprobarea hotărârii, motiv pentru care dorim să corectăm greșeala cu această 
hotărâre.” 
 Doamna președinte de ședință MAGYAROSI IMOLA-PIROSKA (lb.m.): 
„Mulțumesc. Sunt luări de cuvânt? Dacă nu, vă rog să votăm.” 
 Se votează cu 17 voturi pentru, în unanimitate, HOTĂRÂREA NUMĂRUL 
82/2019. 
 „Dacă nu mai sunt luări de cuvânt vă mulțumesc pentru prezența de azi.” 
 
 
 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 28.03.2019. 
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