
INFO-SĂCELE
Buletin informativ al Primăriei Municipiului Săcele

CULTURĂ, TINERET, SPORT

SE DISTRIBUIE

GRATUIT

Ediţia nr.8 - Mai 2017, tiraj 9000 exemplare.

Lucrări de sistematizare în centrul Municipiului Săcele

Mocanii săceleni sărbătoriți la Constanța

Piatra Mare Trail Running – ediția I, Săcele, 2017

Dl Gheorghe Debu – cetățean de onoare al Muncipiului Săcele

Sportivii săceleni premiați pentru 
rezultatele deosebite

Piatra Mare Trail Running – prima cursă de 
alergare montană din masivul Piatra Mare

         Centrul municipiului Săcele a 

devenit mult mai prietenos în urma 

lucrărilor de sistematizare care au fost 

efectuate în ultima perioadă. 

          Astfel în zona Piața Libertății – str 

Alex. I. Lapedatu au fost efectuate 

lucrări de marcaj rutier, de 

sistematizare a locurilor de parcare, de 

reparații a carosabilului și de montare 

de stâlpi delimitatori stradali. 

       De asemenea, au fost plantați 

pomi ornamentali și s-a amplasat mobilier urban. Zona este una din cele mai aglomerate din Săcele, traficul și parcarea 

realizându-se până la sistematizarea zonei cu foarte mare greutate.

      Odată cu noile lucrări și montarea 

Poliția Rutieră și Poliția Locală i-au atenționat pe șoferi cu privire la noile reglementări, aceștia riscând amenzi în cazul în care 

nu le vor respecta. 

indicatoarelor, parcarea, oprirea şi staţionarea lângă axul drumului sunt interzise. 

      Primăria Municipiului Săcele i-a acordat în luna aprilie titlul de cetățean de onoare al orașului domnului Gheorghe Debu, în 

cadrul unei ceremonii speciale, care a avut loc în data de 23 aprilie.

       În cei peste 50 de ani de activitate în Săcele, Gh. Debu a instruit și coordonat nenumărate spectacole susținute de ansambluri  

de datini și tradiții populare ale școlilor din Săcele, ale Casei Orășănești de Cultură , ale Clubului Cultural Electroprecizia . A pus în 

scenă cunoscutele suite de dansuri mocănești specifice zonei Săcele ”Chindia”, ”Hora-n părți”, ”Brâul mocănesc”, ”Ciobănașul”, 

”Nunta mocănească”. Din anul 1980 coordonează ansamblul folcloric ”Astra” (”Mocănașul” într-o primă variantă), care este 

declarat ”Centru Etalon Metodologic” al județului Brașov. 

    Maestru de dans și maestru coregraf, Gheorghe Debu este un exemplu de persoană dedicată tradițiilor și obiceiurilor 

românești, titlul de cetățean de onoare fiind o recunoaștere a întregii sale vieți dedicată folclorului.

      La Biblioteca Județeană Constanța ”Ioan N Roman” a avut loc în data de 28 
aprilie expoziția ”Între munte și mare. Transhumanța mocanilor în Dobrogea” și o 
masă rotundă la care au participat reprezentanți ai organizatorilor, ai Bibliotecii 
Județene Brașov, Asociaței ”Izvorul” Săcele, Primăriei Săcele și ai Clubului 
Ardelenilor Constanța.  
     În cadrul evenimentului a fost subliniat rolul extrem de important pe care 
mocanii săceleni l-au avut în Dobrogea, aceștia fiind considerați principalii 
promotori ai românismului în Dobrogea. S-a vorbit despre localitățile înființate de 
aceștia, despre școlile și bisericile construite de ei, despre modul în care au făcut 
comerț și au dezvoltat agricultura în această regiune. 

     Ziua închinată mocanilor s-a încheiat cu un program artistic și cu o prezentare a portului mocănesc realizată de membrii 
asociaței ”Izvorul” Săcele și de Clubul Ardelenilor din Constanța.

        Chiar dacă vremea nu a fost foarte prietenoasă, 10-12 grade Celsius, ceață și reprize de ploaie, atmosfera de la 

prima ediție PMTR a fost diametral opusă. În ziua de 30 aprilie, cei 50 de concurenți au fost foarte încântanți de traseul 

ales de organizatori și de atmosfera generală a concursului. S-a alergat  12,5 km cu o diferență de nivel de +1000m. 

         Plecarea a fost de la bariera de la Dâmbu Morii, iar prima parte a traseului a constat într-un urcuș constant până la 

cabana Piatra Mare, pe traseul de la 7 Scări, varianta ocolitoare. Dacă cei aproximativ 6 km se parcurg  în 4 ore, primii doi 

sportivi au ajuns la cabană în 46 minute. Este vorba de cei doi componenți a lotului național de schi-alpinism, Silviu Bălan 

și Andrei Preda, care în final aveau să și ocupe împreună locul I. Traseul a coborât apoi spre poiana Stânei Pietricica, a 

ajuns apoi pe vârful Piatra Mare, de unde s-a coborât din nou la cabana Piatra Mare, unde a fost finish-ul. 

         La băieți câștigători au fost săceleanul Silviu Bălan și Andrei Preda cu 1h.39.28, iar pe locul 3 Robert Hajnal. La fete 

pe primul loc a fost Ioana Aconstantinesei în 2h.22.27, pe locul 2 Bianca Păunescu, iar pe locul 3 Mădălina Iliuță. 

Organizatorii competiției au fost Asociația Ghizilor Montani din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Săcele și 

Agenția Metropolitană Brașov.

Precizia Săcele speranțe pentru locul 3

      În urma unei serii de 7 victorii consecutive (până la închiderea ediției) echipa de fotbal Precizia Săcele are speranțe la o 

clasare pe podium la finalul competiției în campionatul județean. Astfel după 20 etape, în urma victoriei cu 6 - 1 în fața 

echipei Olimpic Voila, Precizia ocupă poziția a 4 în clasament, la 5 puncte de locul 3 și la 8 puncte de locul 1. La juniori, 

Precizia domină campionatul, fiind liderul clasamentului.

Silviu Bălan - Andrei Preda Ioana Aconstantinesei
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Primar Ing. Virgil Popa

Ciprian Nițescu – Consilier PNL

5 proiecte culturale au câștigat concursul de finanțări nerambursabile 
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Furt de flori de pe domeniul public

Premiere sportivi la Săcele

Lucrări de modernizare a iluminatului public în Baciu

    Pentru an doilea an consecutiv Primăria Municipiului Săcele a 
organizat un concurs de proiecte culturale pentru finanțări 
nerambursabile. Cel mai mare punctaj l-a avut Asociația Portavicum cu 
proiectul ”Vitrina digitală a Săcelelui”. Au mai primit finanțare 
Asociațiunea Transilvană pentru literatura română și cultura poporului 
român Astra, Despărțământul ”Frații Popeea”  cu proiectul ”Păstrarea 
și promovarea tradițiilor, obiceiurilor, portului și dansurilor populare 
românești”, Asociația Izvorul Săcele cu proiectul ”Monografia portului 
popular mocănesc din Săcele” , Asociația HMIK cu proiectul ”Târg de 
Crăciun, ediția a VIII- a” și Asociația Community Aid Network (CAN) cu 
proiectul ”Din Săcele, cu drag”. 
     De asemenea, au fost acordate finanțări și pentru sport, cei patru 
câștigători fiind AS FC Precizia Săcele - fotbal,  CS Rugby Săcele, CS 

Babarunca Săcele - orientare și Club Sportiv Wankan – karate. 

       În ultimii 25 de ani s-au adunat multe nemulțumiri ale comunității săcelene 

privitoare la orașul nostru. Foarte multe dintre ele sunt întemeiate. Însă știm cu 

toții că un oraș nu se poate schimba peste noapte.  Este nevoie de răbdare, de 

muncă și de implicare a întregii comunități. Administrația a început deja să facă 

primii pași spre această schimbare pe care ne-o dorim cu toții. Dincolo însă de 

lucrurile practice pe care le facem, trebuie să ne recăpătăm identitatea noastră de 

săceleni, mândria de a fi ceea ce suntem.

      Săcele nu este un oraș oarecare. Suntem orașul cu cea mai mare suprafață a 

UAT-ului din județul Brașov și a doua din țară. Suntem al doilea oraș al județului ca 

număr de populație, după municipiul Brașov. Avem o istorie de peste 650 de ani 

atestată documentar. Acestea sunt doar câteva din motivele care să ne facă mândri 

de orașul nostru. Municipalitatea și-a propus și ea ca de anul acesta să înceapă mai 

multe proiecte dedicate lucrurilor frumoase care se întâmplă în comunitatea 

noastră. Astfel într-o primă fază, la propunerile consilierilor locali, sportivii cu 

performanțe deosebite la nivel național și internațional vor fi premiați de către 

municipalitate. Chiar dacă premiile sunt modice, importantă este recunoașterea valorii și a performanțelor acestora. 

De anul acesta muncipalitatea are de altfel și un regulament prin care se vor premia toate rezultatele obținute de elevi 

și sportivi la competițiile naționale și internaționale. Pe aceeași idee a recunoașterii valorii se înscrie și premierea dlui 

Gheorghe Debu cu titlul de cetățean de onoare al municipiului, pentru cei 50 de ani dedicați tradițiilor și obiceiurilor 

populare săcelene. 

      Ca municipalitate ne dorim, ca de aici înainte, să recunoaștem și să încurajăm orice efort și performanță  pe care 

un membru al comunității noastre o realizează. În Săcele trăiesc mulți oameni care fac lucruri deosebite; în întreaga 

țară sunt mulți săceleni care fac performanță în domeniile în care activează. Sperăm ca în următorii ani să putem ca 

împreună cu aceștia și cu toată comunitatea săceleană să transformăm orașul în ceea ce ne dorim cu toți să fie.

     Primăria Municipiului Săcele a premiat pe două din cei mai 

importante sportive săcelene, săritoarele cu schiurile Dana Haralambie 

și Diana Trâmbițaș, pentru rezultatele deosebite obținute la nivel 

național și internațional în anul 2016.

      În ședința Consiliului Local din data de 27 aprilie, a avut loc o scurtă 

ceremonie de premiere a celor două sportive, precum și a antrenorilor 

acestora, Csaba Magdo și Gheorghe Băilă. Celor patru le-au fost oferite 

de către primarul Virgil Popa diplome, buchete de flori, precum și un 

premiu în bani.

      Din anul 2017 municipiul Săcele are și un regulament de premiere a 

tuturor sportivilor, dar și a elevilor săceleni care obțin rezultate 

deosebite la concursurile naționale și internaționale. De asemenea vor 

fi premiați și antrenorii și profesorii săceleni ai acestor elevi. 

Premierea se va realiza la sfârșitul anului în cadrul unei ceremonii la care vor fi prezenți tot cei care au obținut rezultate 

foarte bune.

       În cartierul Baciu din Săcele sunt în curs de finalizare lucrări de modernizare și de extindere a iluminatului public. 

Prin aceste lucrări se face o reducere a cheltuielilor de funcţionare şi întreţinere a sistemului de iluminat public prin 

reducerea consumului de energie electrică, eliminarea cheltuielilor pentru plata energiei reactive inductive şi utilizarea 

unor echipamente ce necesită operaţii minime de întreţinere. În ultima perioadă, administrația locală a luat măsuri de 

înlocuire a aparatelor de iluminat cu surse cu descărcări în vapori de mercur cu aparate echipate cu surse de sodiu 

tubulare, cu flux luminos sporit pe unele străzi ale municipiului Săcele.

       În cartierul Baciu, pe 13 străzi s-au montat astfel, aproximativ 400 de corpuri noi de iluminat. Lucrarea a fost 

necesară și în urma sesizărilor populației referitoare la problemele existente în această zonă. Lucrările de modernizare 

ale iluminatului public vor continua și în alte zone ale orașului în perioada următoare.

         În mai puțin de o lună de zile se împlinește un an de când am depus jurământul și am fost 

învestit consilier local al urbei noastre. Am promis eficiență și transparență sporite în cadrul 

administrației locale și nu m-am abătut niciodată de la aceste direcții. Implicarea fără ezitare într-

una dintre cele mai „grele” comisii, despre care colegii afirmau că „e cea mai scurtă cale către DNA” 

– comisia de repartizare a locuințelor ANL – stă dovadă a respectării angajamentului, reușind într-

un timp scurt să pun la punct un sistem electronic de analiză și punctare a dosarelor ce necesită un 

timp mult redus comparativ cu sistemul clasic. 

         O altă provocare a constituit-o analiza și filtrarea cererilor de lemne de foc pentru încălzirea 

locuințelor din perspectiva numărului mare de cereri și a diferenței între cantitatea disponibilă și 

cantitatea solicitată de aproape 300%. Deși provocarea a fost, de această dată, a Administratorului 

Public, am solicitat să mă implic, mi-am pus din nou experiența profesională  în slujba 

administrației locale și, colaborând cu SPCLEP, Serv. de Taxe și Impozite, Serv. de Asistență Socială, 

am centralizat toate informațiile într-un sistem electronic care va diminua semnificativ frauda (prin 

revânzarea la suprapreț de către beneficiari a lemnelor de foc) și care va distribui echitabil cantitatea de care dispune RPLP. 

       Am inițiat, împreună cu colegul meu Dan Mureșan, un proiect de rezonare a Municipiului. Este un proiect menit să 

definească într-un mod clar, corect și transparent criteriile pe baza cărora proprietățile vor fi încadrate în zonele de impozitare, 

astfel eliminându-se neconcordanțele existente în prezent. Proiectul face parte dintr-un pachet de inițiative ale grupului PNL, 

care mai include refacerea trambulinei, construcția unei pârtii de schi (ambele în fază de documentație), amenajarea unei 

zone de picnic pe care ne propunem să o finalizăm anul acesta și „Primul Ghiozdan” prin care vom acorda gratuit un ghiozdan 

complet echipat elevilor ce în această toamnă vor fi înscriși în clasele „zero” și clasa întâi. Siguranța rutieră este un alt subiect 

care ne preocupă; am transmis cererile locuitorilor pentru amplasarea de limitatoare de viteză și dorim să le completăm cu 

încă două măsuri: amplasarea de semafoare cu comandă la trecerile de pietoni de lângă școlile unde se desfășoară cursuri ale 

ciclului primar și instalații de iluminat inteligent (lumina rece, LED) pentru anumite treceri de pietoni. 

     Peste 200 de flori care au fost plantate de Primăria Municipiului Săcele au fost 

furate în primele zile după plantare. Administrația săceleană a început o acțiune de 

ecologizare și de înfrumusețare a bulevardului Brașovului în zona Baciu, după 

reparațiile care au fost finalizate în ultima lună.  Astfel au fost plantate aproximativ 

800 de flori în alveolele de pe bulevardul Brașovului, peste 200 de flori fiind furate, iar 

unele alveole cu flori au fost călcate cu roțile de mașinile care au parcat pe troturar. 

      Administrația va lua toate măsurile care sunt necesare pentru reglementarea 

acestor probleme. În același timp însă face și un apel de responsabilizare către 

întreaga comunitate săceleană, pentru a susține eforturile pe care administrația le 

face pentru înfrumusețarea orașului.


