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Let'do it România la Săcele

Legalizarea construcțiilor în Municipiul Săcele 

                                                   Let'do it România la Săcele

 Peste 400 de saci de gunoi menajer și 3 containere de 4 mc au fost strânși sâmbătă, 
15 septembrie, în cadrul acțiunii LET'S DO IT ROMÂNIA!
 Acțiunea de ecologizare a fost derulată de Grupul de Acțiune Locală (GAL) Gârcini în 
parteneriat cu Primăria Municipiului Săcele, cu voluntarii de la ProActivi Gârcini, cu profesorii 
și elevii Centrului Special de Educație Incluzivă de la Brădet și cu copii și cetățeni din cartierul 
Gârcini. Acțiunea, la care au participat peste 100 de persoane, s-a bucurat de sprijinul 
operatorului de salubritate Cibin SRL și s-a desfășurat în diferite zone din Cartierul Gârcini: 
străzile Barajului, Piscului, Lâmâiței, Gârcinului, zona Brădet și zona Pod Gârcini. 

Liceul Teoretic G. Moroianu - școală ambasador a Parlamentului European

     Badmintonul își arată roadele la Săcele 

 A XXII-a ediție a sărbătorii etnicilor maghiari săceleni – Sfântul Mihai s-a bucurat de o prezență foartă numeroasă a 
publicului săcelean, dar nu numai. Ca în fiecare an, la evenimente a participat și o delegație din Kisujszállás din Ungaria, oraș 
înfrățit cu Săcele. 
 Au fost 6 zile pline de concerte, concursuri, expoziții, spectacole de dansuri, campionat de fotbal, ateliere de 
meșteșugărit, etc. Două din momentele cele mai așteptate au fost parada de cai și trăsuri și pelerinajul cu ocazia zilei Sf. 
Mihai la biserica Romano-catolică din Turcheș. Sărbătoarea ”Zilele Sf. Mihai” a fost în final o manifestare extrem de reușită 
în care s-au simțit bine toți cetățenii Municipiului, fie ei maghiari sau români.

 Municipiul Săcele este unul din orașele din județul Brașov în care s-a construit mult după 1990. Cartierul ANL Bolnoc 
este exemplul cel mai elocvent. Dezvoltarea unui oraș implică însă și aspecte urbanistice foarte importante. Din nefericire, 
conducerile administrative care s-au succedat la Săcele în ultimii 26 de ani nu au fost preocupate de acest aspect, astfel 
astăzi, administrația săceleană se confruntă, sub acest aspect urbanistic, cu probleme legate de construcțiile ilegale, fie că e 
vorba de zonele din vechea vatră  a satelor (Satulung, Cernatu, Turcheș, Baciu),  fie din intravilanul nou extins (zona ANL 
Bolnoc, Raza Soarelui Apa Rece, Str. Agricultorilor), fie din zona de fânețe situate pe extravilanul localității sau din zona 
Gârcin.Din acest motiv, vara aceasta s-a constituit o comisie de lucru specializată pentru verificarea legalității construcțiilor 
din Municipiul Săcele. Comisia s-a înființat în urma numeroaselor solicitări pentru eliberarea de autorizații de construire în 
vederea intrării în legalitate, a lipsei de personal de specialitate și a necesității verificării și monitorizării acestora. Din comisie 
fac parte membrii ai Biroului Urbanism, Poliției Locale, Serviciului Fond Funciar, Registrului Agricol, Cadastru și 
Compartimentului Juridic. 
 Conform  prevederilor   Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, art.3 alin(1),  
”construcțiile civile, industriale, agricole, ..... se pot realiza numai cu respectarea autorizației de construire, precum și a 
reglementărilor privind  proiectarea și executarea construcțiilor...”. De asemenea la art.26 alin(1)  se specifică faptul că se 
,,constituie contravenții următoarele fapte, ......  executarea sau desființarea, totală ori parțială, fără  autorizație a lucrărilor 
prevăzute la art.3, ... de către investitor și executant”. Prin urmare, pentru obținerea autorizației de construire, respectiv 
intrare în legalitate sunt necesari următorii pași de parcurs: 1. Achitarea amenzii - procesul verbal de contravenție pentru 
executarea de lucrări fără autorizație de construire; 2. Solicitarea certificatului de urbanism pentru obținerea autorizației de 
construire – intrare în legalitate; 3. Întocmirea documentației de intrare în legalitate (aceleași documente pentru orice 
autorizație de construire + expertiza tehnică realizată de un expert tehnic atestat MLPAT); 4. Solicitarea și emiterea 
autorizației de construire – intrare în legalitate

Sf. Mihai, ediția XXII – sărbătoarea etnicilor maghiari

 În luna septembrie a avut loc  ceremonia de decernare a titlurilor de 
‘’Școli-Ambasador ale Parlamentului European’’ (EPAS), ediția 2017/2018. 
Programul EPAS este derulat de Biroul de Informare al Parlamentului European 
în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.
 25 de unități de învățământ din întreaga țară au participat la acest 
program. Brașovul a fost reprezentat de Liceul Teoretic ,,George Moroianu” din 
Săcele și Colegiul de Științe „Grigore Antipa”, care au reușit să se claseze pe 
locurile 21, respectiv, 8. Coordonatorii liceului săcelean au fost profesor Tatiana 
Benga și profesor Gheorghe Munteanu, directorul liceului. 
Prin implicarea în acest program, ambasadorii juniori au înțeles mai bine 
procesul alegerii reprezentanților țării noastre în Parlamentul European, iar ca 
cetățeni cu drept de vot în viitorul apropiat au înțeles conceptul de cetățean 
european și apartenența lor la acest spațiu. 

Ziua Internațională a persoanelor vârstnice sărbătorită la Săcele

 1 octombrie este Ziua Internațională a persoanelor 
vârstnice și ea a fost sărbătorită anul acesta și la Săcele. 
Municipalitatea a pregătit astfel un spectacol folcloric dedicat 
seniorilor săceleni intitulat ”Toamna la Săcele”. 
 Acesta a fost organizat în sala de spectacole a Centrului 
Multicultural și Educațional și s-a bucurat de prezența formației 
”Ardelenii”, a ansamblurilor folclorice ”Astra” și ”Junii Săceleni” 
și a intrepreților Iulia Lupșa și Andra Mitroiu.

 După un an de zile în care se practică badmintonul în Sala de 
Sport a Municipalității au început să apară primele roade. Astfel 
săceleanul Maxim Iacob a ajuns vicecampion național U9. 
La Campionatul Național de Badminton U9, desfășurat la Tg Mureș, cei 
doi copii săceleni, Maxim Iacob și David Fitcu, legitimați la C.S. 
Transilvania Brașov au avut rezultate foarte bune. Antrenați de Dan 
Stegaru, Maxim Iacob a ajuns să joace finala campionatului,
iar David Fitcu, la prima competiție la care
 a participat, a ajuns până în sferturi. 
 Rezultate bune sunt așteptate și la 
campionatele U11, la sfârșitul lunii octom-
brie, acolo unde vor participa două sportive
 care se antrenează în orașul nostru.
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Primar ing. Virgil Popa

 Gastroenterologie și endoscopie digestivă la Spitalului Municipal Săcele

              De ce persistă neîncrederea în 
         relația administrativă Săcele – Brașov

                                                                                                          Un lucru mai puțin cunoscut pentru săceleni,                                  
                                                                                                         pe care administrațiile anterioare au evitat să îl aducă
                                                                                                         în atenția comunității, este includerea municipalității 
                                                                                                         în diverse asociații. În cadrul acestor asociații 
                                                                                                         municipalitatea cotizează o sumă de bani sau/și pune
                                                                                                         la dispoziție o parte din patrimoniul orașului, în 
                                                                                                         schimbul unor beneficii pentru comunitate. În ultimii
                                                                                                         12 ani, Municipiul Săcele a făcut parte din trei astfel 
                                                                                                         de asociații județene care nu au adus niciun beneficiu
                                                                                                         pentru oraș. Mai mult unele dintre ele s-au dovedit a
                                                                                                         fi chiar păguboase pentru municipiu.
 Astfel în anul 2007, pe timpul primarului Vasile Lața, municipiul a intrat în Asociația de dezvoltare 
intercomunitară în domeniul apei din județul Brașov. Puțini săceleni cunosc faptul că atunci Consiliul Local a 
aprobat prin HCL nr. 240 din 21.12.2007 intrarea în asociație cu ”un procent nu mai mic de 10%, pe baza 
expertizelor privind ponderea patrimoniului public al Municipiului Săcele în total patrimoniu asociație”. Cu toate 
acestea, fostul primar PNL Vasile Lața a semnat intrarea în Asociație a Municipiului Săcele cu doar 1%, în vreme 
ce Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Brașov dețineau și dețin 42% fiecare.
 Ce s-a întâmplat după anul 2007 săcelenii au simțit-o pe propria piele: explozia prețului la apă. Aceasta 
în timp ce investițiile au fost minime. Mai mult, primarul PDL Radu Florea Nistor semnează apoi contractul de 
delegare de gestiune către compania Apa Brașov, fără a avea acordul Consiliului Local Săcele.
 Un alt episod trist pentru municipiu s-a petrecut în anul 2011 când primarul Radu Florea Nistor 
semnează contractul de asociere pentru constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară ”ISO MEDIU” în 
domeniul salubrizării localităților din județul Brașov, cu scopul principal de a închide rampa de gunoi de la 
Subobrej. Cu toate că primăria a cotizat în fiecare an la această asociație, în municipiul Săcele nu s-a întâmplat 
absolut nimic din cele propuse prin asociere. Mai mult astăzi riscăm să fim amendați de Uniunea Europeană, 
datorită neînchiderii respectivei rampe de gunoi. Astfel am fost nevoiți să demarăm singuri procedurile de 
închidere a rampei cu costuri foarte mari pentru municipalitate.
 A treia asociere din care noi, săcelenii, nu am avut absolut nimic de câștigat a fost realizată tot în timpul 
mandatului primarului Radu Florea Nistor, în anul 2013, când am intrat în Asociația Metropolitană pentru 
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov. Așteptările municipalității săcelene erau de a moderniza astfel 
transportul în comun săcelean. Timp de 4 ani nu s-a întâmplat absolut nimic, cu excepția cotizației pe care 
municipiul a plătit-o, astfel încât anul trecut, în luna noiembrie, am propus Consiliului Local ieșirea și din această 
asociație, propunere aprobată de acesta cu 15 voturi pentru și 1 abținere din cei 16 consilieri prezenți. În ultima 
perioadă am primit sugestii de a reintra în această asociație deoarece am fi tratați ca un partener și municipiul 
ar avea beneficii de pe urma acesteia.
 Toată lumea va trebui să înțeleagă de aici înainte că Municipiul Săcele este într-adevăr unul din orașele 
importante ale județului. Faptul că suntem al doilea oraș din județ ca număr de locuitori și primul ca suprafață a 
UAT-ului ne conferă un anumit statut care dorim să fie respectat cel puțin de aici înainte. Săcelenii merită acest 
lucru și noi, ca administrație, vom face tot ce ne stă în putere ca lucrurile să se schimbe și din acest punct de 
vedere. Dorim să fim parteneri în orice proiect cu condiția clară ca acest parteneriat să aducă un beneficiu 
comunității săcelene. Săcele este un oraș care are multe de oferit tuturor, dar dorește ca și locuitorii săi să 
beneficieze de potențialul orașului în care trăiesc.  

 Odată cu finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor 
vacante de medici în specialitatea gastroenterologie, se vor deschide 
cabinetul de Gastroenterologie din ambulatoriul de specialitate, 
Spitalizarea de zi în această specialitate, precum și Compartimentul 
de Endoscopie Digestivă începând cu data de 1 noiembrie 2018. 
Serviciile medicale vor fi asigurate de catre Dr. Purcărea Adrian Petru 
și de Dr. Olar Miruna Patricia, medici specialiști gastroenterologie. 
Dotarea cabinetului medical constă în echipamente medicale de 
ultima generație, respectiv ecograf digestiv și trusă de endoscopie

digestivă pentru realizarea de gastroscopii și colonoscopii. Serviciile conexe ale acestui act medical sunt deja 
funcționale în cadrul unității: cardiologia, laboratorul de analize umane și laboratorul de histopatologie. Pentru 
serviciile de anestezie si post-anestezie aferente manevrelor de endoscopie digestivă, unitatea deține un salon 
de terapie digestivă în care își desfășoară activitatea un medic în specialitatea anestezie-terapie intensivă.
 Programul de funcționare al cabinetului de gastroenterologie, precum și al compartimentului de 
endoscopie digestivă va fi de 12 ore (între ora 08.00-20.00), de luni până vineri. Pentru a beneficia de serviciile 
medicale mai sus prezentate, pacienții trebuie să se prezinte cu cardul de sanatate, cartea de identitate, precum 
și biletul de trimitere de la medicul de familie sau alt specialist către gastroenterologie.
 Precizăm ca spitalul efectueaza servicii medicale și contra-cost pentru pacienții neasigurați sau la cerere, 
la tarife accesibile, mai mici decât în clinicile particulare. Pentru detalii referitoare la programări și tarife (unde 
este cazul) se pot obține informații din cadrul Registraturii centrale a spitalului, la numărul de telefon afișat pe 
site-ul spitalului.
                                                                         Ec. Rodica Pîrvan - manager, Dr. Ionuț Poinăreanu - director medical

Transportul în comun la Săcele

                                                                               Transportul în comun în Municipiul Săcele a fost din 
                                                                              totdeauna una din temele importante și sensibile pentru săceleni.  
                                                                              Servicii Săcelene SRL, operatorul autorizat pentru transport public 
                                                                              de persoane deservește un număr de 5 trasee licențiate cu un 
                                                                              număr de 103 curse pe zi. Acest program de transport este realizat 
                                                                              cu o flotă de 18 autobuze din parcul propriu al societății. Chiar dacă
                                                                              suntem conștienți că mai sunt multe de făcut, în ultimii doi ani, 
                                                                              credem că s-au făcut pași importanți pentru un transport în comun 
                                                                              cât mai decent. Lucrurile nu pot fi schimbate peste noapte, dar 
                                                                              există un plan pe care l-am gândit împreună cu administrația 
                                                                              municipală și care de doi ani de zile a început să fie aplicat.
 În primul rând s-a avut în vedere înnoirea parcului auto. Multe din autovehiculele existente erau uzate 
moral, astfel că în ultimii doi au fost achiziționate 9 autobuze cu an de fabricație după anul 2000, 5 dintre ele 
fiind achiziționate anul acesta. Prin acest program care va fi continuat și în anii următori se urmărește în special 
creșterea gradului de confort al călătorilor. Cum multe din acestea sunt autobuze articulate, de capacitate mare, 
se evită asfel aglomerația din autobuze. Călătorii au putut  să observe, în ultimul an, condițiile mult mai bune în 
care se face transportul cu aceste autobuze.
 De asemenea, trebuie menționată dotarea autobuzelor cu sisteme de validare noi și introducerea 
biletelor termice, echiparea tuturor autobuzelor cu sisteme de supraveghere video și acces la internet  WI-FI.
 SC Servicii Săcelene SRL și-a propus să investească și în siguranța cetățenilor, astfel a fost achiziționat un 
stand de frâna modern, cu care, în garajul propriu se testează permanent sistemul de frânare al autobuzelor 
dupa fiecare interventie, cu costuri mult reduse.
 Cu toate impedimentele cauzate de lucrările de canalizare de pe B-dul Brașovului, am încercat în ultima 
perioadă să menținem transportul săcelenilor în graficele curselor. De altfel, respectarea graficelor curselor în 
tot cuprinsul anului este unul din obiectivele pe care ni le-am propus să le respectăm cu strictețe.

                                                                        Viorel Mormoloc – director SC Servicii Săcelene SRL


