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Procesiunea de Paști a parohiilor ortodoxe din Săcele

Eu și Săcele – ziua tineretului săcelean

Peste 500 de elevi au participat în 24 martie la Ziua Tineretului săcelean. 

Sub sloganul ”Eu și Săcele” în cele trei licee s-au organziat o expoziție de 

portrete și mărturii, un flashmob, jocuri de echipă și un concert cu artiști/elevi 

din Săcele. Scopul evenimentului a fost acela de a promova apartenența 

tinerilor la comunitatea săceleană. Toate activități au avut loc simultam în cele 

trei licee din orașul Săcele: Liceul  “Victor Jinga”, Liceul „George Moroianu” și 

Liceul  “Zajzoni Rab Istvan”. Evenimentul a fost organizat la inițiativa Primăriei 

Municipiului Săcele de către voluntarii asociației CAN – programul 

„Multimedia – Pregătire pentru Viață”.
Pentru al zecelea an consecutiv, în duminica Învierii, parohiile ortodoxe din Săcele se întâlnesc pentru a participa împreună la 

Vecernia Învierii. În fiecare an, slujba se ține într-o altă biserică, iar săcelenii pleacă în procesiune de la propria parohie spre biserica 

la care are loc slujba. 

Prima procesiune de Paști a parohiilor ortodoxe din Săcele a avut loc în anul 2007, la inițiativa părintelui Dănuț Gheorghe Benga, 

actualul protopop al Brașovului, pe atunci protopop de Săcele și preot la biserica ”Sfinții Arhangheli” din Satulung. Anul acesta 

Vecernia Învierii a avut loc la biserica ”Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Turcheș, biserică sfințită de sfântul mitropolit Andrei 

Șaguna în anul 1872. 

Plecarea în procesiune a început la ora 12.00 la biserica ”Sfinții Arhangheli” din Satulung. Îmbrăcați în costume tradiționale, cu 

icoana Învierii Domnului în față, săcelenii din aceată parohie, conduși de părintele Raul Șerban s-au îndreptat mai întâi spre biserica 

”Adormirii Maicii Domnului” din Cernatu. Aici li s-au alăturat părintele Laurențiu Milotoiu împreună cu cei din această parohie și 

împreună, au plecat spre biserica ”Adormirii Maicii Domnului” Turcheș. După ce s-a făcut joncțiunea cu credincioșii din această 

parohie însoțiți de părintele Nicolae Obancea, procesiunea a continuat spre punctul final : biserica ”Nașterea sf Ioan Botezătorul” 

Turcheș. Credincioșii din Satulung, Cernatu și Turcheș s-au întâlnit aici cu cei din Baciu, de la parohia ”Sf Nicolae”, care împreună cu 

părintele Virgilius Urzică au ”coborât” de la biserica lor spre cea din Turcheș. 

Odată reuniți, săcelenii din toate cele patru sate au fost primiți de gazdele lor, părintele Iustin Mitrea împreună cu cei din parohia 

Turcheș Nou și împreună au participat la slujba Vecerniei Învierii.

Peste 500 de săceleni au participat la Procesiunea de Paști din duminica Învierii

Spectacol de teatru și muzică 
al elevilor francezi și români

Piatra Mare Trail Running – un nou concurs de alergare montană la Săcele

Elevii francezi și români participanţi la cel de-al XII-lea Schimb 

Cultural Teatral au susținut, în data de 6 aprilie, un spectacol în 

sala festivă a liceului V Jinga. Conduși de profesorii Dorel Cerbu și 

Alain Revet din cadrul Asociației de Înfrățire Amitié, elevii 

francezi ai Liceului “Marie Curie” din Vire (Franţa) împreună cu 

colegii lor de la Colegiul Naţional “Ioan Meșotă” din Braşov au 

făcut astăzi o vizită la Primăria Săcele și au susținut un spectacol 

de teatru și muzică.

Peste 70.000 de puieți plantați în această primăvară

 pe Valea Gârcinului și pe Coasta Vie-Turcheș

Piatra Mare Trail Running - un nou 

concurs de alergare montană la Săcele

Manager nou pentru Spitalul Municipal Săcele

Spitalul Municipal din Săcele închis în anul 2011, se va redeschide
anul acesta din data de 1 iulie 2017.

Din data de 3 aprilie, Spitalul Municipal Săcele are un manager general. Rodica 

Pîrvan fost director economic, timp de 5 ani, la Spitalul Județean de Urgență 

Constanța și, timp de 4 ani, fost Manager General la Spitalul Județean de Urgență 

Brăilă, va ocupa funcția de manager general al Spitalului Municipal Săcele. 
(continuare în pagina 2)

După succesul de la Bunloc Vertical Race, o nouă cursă de alergare montană se naște la Săcele. În data de 30 aprilie, la Săcele va 

avea loc o nouă cursă de alergare montană - Piatra Mare Trail Running. Este vorba o cursă destinată alergătorilor cu experiență. 

Traseul are o lungime de 15 km, cu diferență de nivel de 1500m+. Plecarea va fi de la Dâmbu Morii și se va alerga pe traseul 7 

Scări - traseul ocolitor, Cabana Piatra Mare, Piatra Scrisă, Stâna din Pietricica, Vf. Piatra Mare, sosirea urmând să fie la Cabana 

Piatra Mare. Organizatorii și-au propus ca această ediție să fie una pilot, de la anul cursa urmând să aibă loc în perioada 

februarie-martie, și să includă și ski de tură și alpinism. Concursul este organizat de Asociatia Ghizilor Montani România – 

AGMR, în parteneriat cu Primăria Municipiului Săcele și Salvamont Brașov, și susținut de Agenția Metropolitană Brașov și 

Tipografia Tea&Coffee House.

Juniorii de la Precizia promit noi
rezultate foarte bune

După ce anul trecut au reușit să obțină titlul de 

vicecampioni naționali, fotbaliștii juniori de la Precizia 

Săcele continuă seria rezultatelor foarte bune și se 

pregătesc pentru o nouă participare la faza finală. Tinerii 

noștri sportivi, favoriți la câștigarea campionatului 

județean, conduc autoritar campionatul și se pregtesc 

pentru fazele superioare ale campionatului national de 

juniori. În ultimul meci disputat(până la închiderea ediției 

buletinului) juniorii săceleni au câștigat în deplasare la 

Ghimbav cu 18 -0.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

Primar Ing. Virgil Popa

Dragi săceleni, vă informez că în ședinţa Consiliului Local al 

Municipiului Săcele din data de 23 martie 2017 consilierii 

locali au decis schimbarea viceprimarului Gellert Geczi. Au 

fost exprimate astfel 14 voturi pentru demitere, 1 vot 

împotrivă şi 1 vot anulat. Şi-au exprimat  votul 16 consilieri 

dintr-un total de 19 ( trei consilieri UDMR au ieșit din sala 

înainte de a se vota, printre ei numarându-se şi dnul Gellert 

Geczi).

Articolul 57, aliniat 4 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, prevede faptul că schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de Consiliul Local, prin hotărîre 

adoptată cu votul a doua treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Schimbarea viceprimarului nu este o sancţiune, ci o masură administrativă. Schimbarea din funcţia de viceprimar a 

dnului Gellert Geczi a fost generată de o necesitate obiectivă şi anume aceea de a gasi cea mai bună soluţie pentru 

creşterea performanţelor aparatului executiv al Primăriei şi întărirea capacităţii administrative a autorităţilor publice 

locale. În acest sens am susţinut întărirea conducerii executive a Primăriei Municipiului Săcele, care să se dedice în 

totalitate rezolvării problemelor TUTUROR SĂCELENILOR, români, maghiari sau de altă etnie!

M-am angajat să fiu PRIMARUL TUTUROR SĂCELENILOR! Acelaşi angajament l-am așteptat și de la fostul viceprimar 

Gellert Geczi asa cum îl aştept şi de la noul viceprimar, dnul Sorin Gâdea.

La investirea mea în funcţia de Primar al Municipului Săcele am cerut tuturor celor care îi reprezintă pe săceleni să facă 

foarte multă administrație și cât mai puțină politică! La fel cer şi acum. Administraţie în folosul săcelenilor!

 Demiterea dnului Gellert Geczi nu are nici o legătură cu interesele săcelenilor maghiari! Dovadă că în şedinţa de Consiliu 

Local din 23 martie 2017, când domnia sa a fost demis, dnul Gellert Geczi a propus pentru funcția de viceprimar pe dnul 

Panait Bian Cristian, consilier din partea Alianţei pentru Săcele! Dnul Gellert Geczi avea trei consilieri UDMR pe care 

putea să îi propună pentru funcţia de viceprimar al Municipiului Săcele! Nu a făcut-o! I-am solicitat d-nului Gellert Geczi 

să nu se folosească de comunitatea maghiară săceleană atunci când explică în spațiul public demiterea domniei sale.

 Românii si maghiarii trăiesc în bună pace şi în linişte în Săcele și le garantez că atâta timp cât voi fi Primar nu voi permite 

nimănui să strice această bună înţelegere! Îi asigur pe concetăţenii maghiari de bunele mele intenţii şi le garantez faptul 

că interesele lor vor fi la fel de bine reprezentate la nivel de executiv al Primăriei Municipiului Săcele, ca interesele tuturor 

celorlati cetăţeni săceleni! În calitate de Primar al Municipiului Săcele vă asigur că voi face tot ce îmi stă în putință pentru 

binele TUTUROR SĂCELENILOR!

Sorin Gâdea – viceprimar și consilier local PSD

Peste 70.000 de puieți au fost plantați în această primăvară

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

Noi lucrări de modernizare ale iluminatului public

În această lună s-au finalizat lucrările de modernizare la iluminatul public 

stradal pe străzile Timiș, Aleea Timiș, 15 Noiembrie, Primăverii, Anotimpurilor 

și Andrei Mureșanu. Pe toate aceste străzi s-au înlocuit vechile corpuri de 

iluminat cu sisteme noi de iluminat cu eficiență energetică mărită. 

În perioada următoare, pentru o eficientizare mai bună a sistemului de 

iluminat public,  urmează să se desfășoare lucrări de modernizare în toată zona 

Baciu, urmând ca apoi să aibă loc astfel de lucrări și în celelalte zone din 

Municipiul Săcele.

Secretul în a reuși? A îndrăzni! Așa cum spunea I. L. Caragiale și cum apare pe frontispiciul 

uneia din cele mai vechi școli din Satulung “A îndrăzni, va să zică a putea. Voiește și vei 

putea...”. Așa am îndrăznit și eu să o iau din nou de la început și să accept o nouă provocare. Și 

anume aceea de răspunde încrederii pe care mi-au acordat-o cetățenii din Săcele dintr-o nouă 

postură: cea de viceprimar. Sunt săcelean din naștere, de aproape 50 ani, de când m-am 

născut, într-o casă de vechi mocani din Satulung. Am absolvit ciclul primar și gimnazial la 

Școala generală nr. 4 – Frații Episcop Popeea din Satulung. Am urmat apoi cursurile Liceului de 

Matematică și Fizică, actualmente ”Grigore Moisil”, desavârșindu-mi studiile la Universitatea 

Transilvania, Facultatea de Construcții de Mașini. Ca salariat mi-am început activitatea la 

Primăria Săcele , în ianuarie 1993, unde am lucrat pâna în 2004, ocupând diverse funcții în 

cadrul Serviciului Investiții. Din 2004 până în prezent am lucrat în cadrul unor societăți 

comerciale în calitate de director comercial.

Am acceptat funția de viceprimar în primul rând pentru că îmi iubesc orașul și chiar îmi pasă de ceea ce se întâmplă; pentru că nu 

mi-a plăcut niciodată să stau deoparte și să aștept minuni, deoarecele minunile le facem posibile noi înșine; pentru că am crezut că 

poate fi de folos experiența mea de peste 10 ani în administrația locală; pentru că progresul unei comunități nu este posibil decât 

cu multă muncă; pentru că trebuie să ne gândim ce putem face și noi pentru comunitate,  nu numai ce poate face comunitatea 

pentru noi; pentru că îmi place lucrul în echipă și nu în ultimul rând pentru că cred cu tărie că alături de actualul primar, dl. Virgil 

Popa, de noua echipă de Consilieri Locali și de toți angajații Primăriei este nevoie și trebuie să acționăm ca o echipă care să se 

ridice, pe cât posibil, la așteptările săcelenilor. Nu îmi doresc să vorbesc mai mult despre aceste așteptări. Despre aceasta vor vorbi 

doar faptele mele viitoare. Pentru că, nu-i așa, suntem reflexia faptelor noastre. Și pentru că suntem într-o perioadă a sărbătorilor 

le transmit tuturor locuitorilor Săcelelui HRISTOS A ÎNVIAT! și numai împliniri alături de cei dragi.

Manager nou pentru Spitalul Municipal Săcele
 (Continuare din pagina 1)

Rodica Pîrvan este de profesie economist, actualmente fiind masterand 

la specializarea manager general spitalicesc la Universitatea Ovidiu 

Constanța. 

Spitalul Municipal este gata de funcționare în proporție de 80%. Sunt 

finalizate lucrările la demisol, parter, etajele I și II, mansardă în partea 

centrală a spitalului, precum și anexa din dreapta, unde vor funcționa 

secțiile de interne, cronice și paliative. 

Într-o primă etapă, în luna iulie, urmează să fie deschise cabinetele de 

ambulatoriu, spitalizarea de zi (5 paturi) și camera de gardă/ 

compartimentul primiri urgență - CPU, urmând ca în următoarea etapă 

să se deschide celelalte secții.

Regia Publică a Pădurilor Săcele a început un amplu program de replantare 
în zona Valea Gârcinului și Coasta Vie-Turcheș.

Conform programului de împăduriri pe anul 2017 în cele două zone va fi 
reîmpădurită  o suprafață de 16.56 hectare. Pe această suprafață se vor planta 
un număr de 71.650 puieti din speciile molid, brad‚ larice și paltin de munte.
Lucrările de împăduriri au început pe 24 martie cu plantarea zonelor afectate de 
doborâturile de vânt ce au avut loc în anul 2014, în zona Turcheș - Coasta Vie. 
Lucrările din acest areal au fost finalizate în data de 30 martie. S-au plantat 
25.000 de puieți, în special din specia larice, pe o suprafață de aproximativ 7 ha.
Lucrările de împăduriri continuă în Valea Gârcinului unde vor fi împădurite 
aproximativ 10 ha cu 46.000 de puieți. Lucrările sunt asigurate de angajații 
Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele și de un număr de 25 muncitori.

Lucrările de împădurire vor continua și anul viitor, când sunt preconizate să fie  împădurite aproximativ 30 ha în zona Valea 
Baciului, unde în anii 2014-1015 au fost doborâturi masive de copaci în urma unor furtuni.


