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Primar Ing. Virgil Popa – ”Am făcut primii pași spre un transport 
în comun mai eficient la Săcele”

Regulament nou de acordare a materialului lemnos pentru încălzirea locuințelor

Colindul Copiilor, festivaluri și spectacole de Crăciun în luna decembrie la CME Săcele

Performanța sportivă premiată la Săcele

Performanța sportivă premiată la Săcele

Bani europeni pentru cartierul Gârcini

       Anul 2018 va fi unul în care administrația va continua proiectele importante începute în anii anteriori. Și mă refer aici, în 
special la canalizare și problemele legate de apă, precum și la refacerea infrastructurii în cartierele săcelene, în special în 
zonele de case. Știm cu toții că sunt foarte multe lucruri de făcut la Săcele, că ar fi fost bine ca aceste probleme să fie rezolvate 
la timpul lor. Nu s-a întâmplat așa, prin urmare administrația de astăzi are o listă de priorități foarte clară și știm foarte bine ce 
avem de făcut de aici înainte. Toate acestea nu pot fi rezolvate peste noapte, prin magie, ci în timp, prin muncă și cu răbdare. 
      O astfel de problemă este și cea a transportului în comun. Vă spun cu toată responsabilitatea că am făcut deja primii pași 
spre un transport în comun mai eficient la Săcele, cunoscând foarte bine toate problemele pe care dumneavoastră, cetățenii, 
le-ați observat de-a lungul timpului.                            
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      Consiliul Local al municipiului Săcele a aprobat în ședința ordinară din data de 21 decembrie 2017 un nou ”Regulament de 
acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele”. În anul 2018 Regia Publică a Pădurilor Locale Săcele va 
livra către populație 14.000 mst de lemn de foc, cu 2000 de mst mai mult decât a livrat anul trecut. Spre deosebire de anul 
trecut, când materialul lemnos s-a ridicat de la limita drumul forestier, anul acesta materialul lemnos va putea fi ridicat numai 
de la depozitul municipalității din fostul CAP Satulung (Doina), prețul fiind de 175 lei/mst. Pentru cumpărarea acestuia 
solicitanții vor trebui să depună o cerere tip, până în data de 31 martie, la Biroul de Informații Publice din cadrul Primăriei.
       De asemenea solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
a. Domiciliul solicitantului să fie în mod obligatoriu în Municipiul Săcele, iar locuința pentru care se solicită sa fie casă sau 
apartament în blocuri prevăzute cu coşuri de fum din construcţie (ex. Cartier Movilei); b. Persoana care a depus cererea să nu 
mai fi beneficiat sau să beneficieze în acel an de “Ajutor pentru încălzire"

 c. Persoana trebuie să facă dovadă printr-o factura de utilități, că locuieste la 
locuința menţionată în cerere. Nu se accepta facturi de telefonie mobilă; 
d. Materialul lemnos ce se poate vinde către populaţie, nu se acordă 
persoanelor pentru care nu există o clădire dată în folosinţă la adresa 
menţionată în cerere; e. Solicitantul trebuie să facă dovadă faptului ca a 
efectuat serviciul de coșerit în ultimii 2 ani; f. Solicitantul trebuie să nu figureze 
cu restanțe la Serviciul de Taxe si Impozite; g. Proprietarii de fond forestier, 
pășuni împădurite sau fânețe acoperite cu vegetație forestieră, din care își pot 
acoperi cantitatea de lemn necesară nu pot beneficia de lemn de foc. 

     Luna decembrie a fost una plină de evenimente la Centrul Multicultural și Educațional Săcele. Pentru prima oară în ultimii 25 de 
ani, la Săcele a avut loc o seară de balet. În coregrafia lui Dorin Mirea – prim-balerin al Operei din Brașov, clasa de balet a Liceului 
Tehnologic  ”V.Jinga” a prezentat spectacolul ”Albă ca Zăpada” cu Clara Popa și Emilia Mirea. Tot o premieră a fost și festivalul de 
dansuri populare organizat de Asociațiile ”Junii Săceleni”, ”Orizonturi săcelene” și ”Zestrea săceleană”. Festivalul de datini și 
obiceiuri ”Sărbători de iarnă la Săcele” a adunat peste 400 de copii din România și Bulgaria.
      În preajma Crăciunului, asociația ”Astra” a organizat cea de a IX-a ediție a ”Festivalului Datinilor de Crăciun”, festival în cadrul 
căruia au urcat pe scenă 13 coruri și ansambluri folclorice din toate cele 7 sate săcelene. Tot în luna decembrie s-a desfășurat și 
primul concert simfonic la Săcele. Orchestra ”Christmas in Town” condusă de dirijorul japonez Koichiro Kanno , împeună cu tenorul 
Liviu Iftene de la Oprea din Brașov au adus în fața publicului din Săcele, colindele vechi românești transpuse pentru orchestră, dar și 
piese celebre de muzică clasică. Unul din cele mai frumoase momente din preajma Crăciunului a fost ”Colindul Copiilor”.
 În prezența primarului Municipiului Săcele, Virgil Popa, peste 200 de copii de la grădinițele, școlile și liceele din Săcele au realizat un 
program de Crăciun, cu colinde, cântece și poezii specifice acestui moment. A doua zi, copiii din grădinițele și școlile săcelene au 
fost invitați la  filmul de desene animate ”Dragonul Vrăjit”. 
      Tot în luna decembrie, în curtea interioară a liceului Zajzoni R.I s-a desfășurat deja tradiționalul ”Târg de Crăciun”, organizat de 
asociația HMIK, în care au avut loc expoziţii de cadouri de Crăciun, produse meşteşugăreşti, dulciuri de iarnă, spectacole și 
concerte.

      La propunerea administrației,  Consiliul Local Săcele a aprobat premierea sportivilor și antrenorilor de la schi sărituri și fotbal, care 
au obținut rezultate deosebite în anul competițional 2017. 
     Astfel, 6 sportivi și 2 antrenori de la schi sărituri au fost recompensați astfel pentru performanța obținută:  Haralambie Daniela – locul 
I Campionatul Național - 3000 lei, Mitrofan Sorin – locul I Campionatul Național - 3000 lei, antrenorul Magdo Csabo – locul I 
Campionatul Național - 3000 lei, antrenorul Gheorghe Băilă – locul I Campionatul Național - 3000 lei, Trâmbițas Diana, Militaru Carina, 
Spulber Mihnea, Farcaș Hunor – Locul 4 pe echipă la FOTE (Festivalul European Olimpic de Tineret) - 10.500 lei.
      De asemenea sportivii și antrenorii AS Precizia Săcele – Juniori ”I” care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale îți 
vor împărți suma de 10.500 de lei. Precizia a obținut locul al II-lea, la faza națională a Campionatului Judeţean U19, performanţă 
obținută pentru al doilea an consecutiv.  7500 de lei din suma aprobată de consilierii locali va merge către jucători, iar restul de 3000 de 
lei se va împărţi în mod egal de către cei doi antrenori ai echipei.
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Dan Mureșan - Consilier Local PNL

Primar ing. Virgil Popa

       Societatea comercială care operează transportul în comun, Servicii 
Săcelene SRL (fosta RAGCPS), se bucură de tot sprijinul nostru, al 
administrației. La ora actuală, la Săcele avem o flotă de 17 autobuze, 
din care 5 au fost cumpărate în ultimii doi ani de către administrație.       
Pentru primul semestru al anului 2018, avem deja în buget sumele 
prevăzute pentru cumpărarea  altor două autobuze. De altfel în 
maxim 5 ani sperăm să înlocuim întreaga flotă cu autobuze mai noi, 
care să asigure un transport în condiții bune la Săcele. 
În privința traseelor, pe lângă cele 85 de curse zilnice pe traseul 

principal Garaj – Poienelor, mai există alte 2 trasee secundare: Garaj – Brădet, cu 2-4 curse zilnice și Garaj – Livada 
Poștei, cu 2 curse pe zi în timpul școlii(o cursă pe zi în vacanțele școlare) pentru transportul elevilor. 
      Din luna ianuarie, am introdus un nou traseu, Gârcini – Poienelor, cu 9 curse pe zi. Prin realizarea unei noi stații în 
cartierul Gârcini și prin aceste noi curse suplimentare, am urmărit în primul rând decongestionarea celorlalte curse de 
pe traseul Garaj - Poienelor, precum și accesul mai facil persoanelor din cartierul Gârcini la locurile de muncă din 
municipiul Brașov. 
Tot pentru un transport mai eficient, am avut în vedere și introducerea cursei de noapte încă din anul 2016 , precum și 
introducerea unor facilități elevilor, studenților și pensionarilor. 
     De altfel de anul acesta, din data de 1 ianuarie au intrat în vigoare noi facilități pentru pensionari. Astfel persoanele 
cu o pensie al cărei cuantum nu depășește 800 lei vor beneficia de un număr de 16 călătorii gratuite ( 8 titluri de 
călătorie dus – întors), persoanele cu o pensie al cărei cuantum se încadreză între 801 lei – 950 lei vor beneficia de un 
număr de 12 călătorii gratuite ( 6 titluri de călătorie dus – întors), persoanele cu o pensie al cărei cuantum se încadreză 
între 951 lei – 1150 lei vor beneficia de un număr de 8 călătorii gratuite ( 4 titluri de călătorie dus – întors). 
     Din anul 2019, dacă taxele colectate pentru bugetul primăriei se păstrează în aceeași parametrii, administrația are 
în vederea asigurarea transportului gratuit pentru toți pensionarii municipiului. 

Veteran de război săcelean felicitat cu ocazia împlinirii a 100 de ani.

Bani europeni pentru dezvoltarea cartierului Gârcini din Săcele

      Primarul Municipiului Săcele, ing. Virgil Popa l-a felicitat, în data de 9 ianuarie, pe dl Marin Ion cu 
ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani. 
       Născut în anul Marii Uniri, în 1918, dl. Marin Ion a fost unul din săcelenii care au luptat în al Doilea 
Război Mondial, fiind cel mai vârstnic veteran de război din municipiul nostru. 
      In numele municipalității Săcele, d-lui Marin Ion i-a fost înmânată o diplomă de onoare și un buchet 
de flori. Întâlnirea a prilejuit momente emotionante, domnul Marin rememorând amintirile sale din 
timpul războiului precum și din întreg secolul în care a trăit.
       De asemenea, dl Marin a fost felicitat  printr-o scrisoare și de Ministrul Apărării Naționale, dl 
Mihai-Viorel Fifor.

      În ultimul an și jumătate, în calitatea mea de consilier local al municipiului 
Săcele mi-am canalizat toată atenția și energia pentru a rezolva problemele 
cetățenilor și ale comunității locale. Dezvoltarea orașului și bunul mers al 
activității administrative în interesul cetățeanului, folosirea banului public în 
elaborarea proiectelor pentru prosperitatea economică și socială a municipiului 
în care trăiesc. 
      Toate acestea s-au numărat printre prioritățile mele în calitate de consilier 
local. Toate deciziile pe care le-am luat alături de colegii mei din Consiliul Local 
Săcele au vizat proiecte foarte importante pentru comunitate din domenii 
precum sănătate, educație și social. Aș aminti, printre altele, programul derulat 
în școlile din Săcele, “Primul ghiozdan”.             
     Consider că educația are un rol fundamental în dezvoltarea corectă, 
inteligentă, durabilă a unei societăți sănătoase. Prin acest proiect, Consiliul Local a acordat câte un ghiozdan 
complet echipat tuturor elevilor de clasa întâi din municipiu. Au fost oferite aproximativ 430 de ghiozdane. 
Valoarea proiectului a fost de 31.000 de lei. Mă bucur că am reușit, prin acest program, să susțin și să motivez 
elevii din medii sociale defavorizate să meargă la școală. 
      Tot prin votul pe care l-am dat în Consiliul Local am reușit să punem în practică un proiect prin care au fost 
premiați de municipalitate toți elevii cu rezultate foarte bune la învățătură. Consider că recunoașterea valorii și a 
meritelor acestor elevi care au muncit enorm este obligatorie pentru o comunitate care-și respect cetățenii. Au 
fost premiați 168 de elevi, cu sume cuprinse între 100 și 800 de lei. Valoarea totală a proiectului a fost de 37.000 
de lei. 
     Un alt proiect se referă la corectitudinea și transperanța la nivelul administrației locale, care sunt foarte 
importante pentru mine. Locuitorii din Săcele plătesc impozite injuste, în special pentru că existăneconcordanțe 
între zona de impozitare stabilită și realitatea din teren. Tocmai pentru a corecta aceste anomalii am demarat, 
alături de colegii mei, un proiect de rezonare a municipiului, care va avea impact asupra impozitelor. Sistemul pe 
care îl propunem este unul transparent, care să țină cont de numeroase criterii cum ar fi drumuri asfaltate, 
existența alimentării cu apă potabilă, distanța până în centru.
       Eu sunt Mureșan Dan Marius, am 33 de ani și sunt căsătorit. Am doi copii și de profesie sunt inginer instalații. 
Pot să garantez că atât timp cât voi fi factor de decizie în administrația public locală voi face tot posibilul ca Săcele 
să arate ca un oraș european. 

      "Strategia de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, municipiul Săcele" a avut cel mai mare punctaj în etapa preliminară de 
evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în cadrul mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală 
Plasată sub Responsabilitatea Comunității), mecanism implementat în conformitate cu art. 32-35 ale Regulamentului UE nr. 
1303/2013.
      Rezultatul a fost publicat în luna decembrie de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. În 
total au fost depuse 49 de Strategii pentru comunități marginalizate aflate în orașe/municipii cu populație de peste 20.000, 16 dintre 
ele fiind respinse. Lista finală a SDL selectate pentru finanțare va fi stabilită în urma rezultatelor soluționării contestațiilor, proces care 
va avea loc în luna ianuarie 2018.
      Strategia de Dezvoltare Locală a fost elaborată de Asociația Grupul  de Acțiune Locală (GAL) Gârcini, în colaborare cu specialiștii din 
cadrul AMB (Agenția Metropolitană Brașov) și ADDJB (Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov) în baza unui contract de 
finanțare POCU în valoare totală de 227.107,70 lei, din care 215.752,32 lei au reprezentat finanțare nerambursabilă din Fondul
Social European și 11.355,38 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național.
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     În cadrul strategiei în cartierul Gârcini și împrejurimi urmează să se realizeze investiții în valoare de aproximativ 7 milioane 
de euro, bani proveniți din fonduri europene. 

     Printre investițiile cele mai importante sunt înființarea unui centru socio-medical, amenajarea unui Centru Educațional 
Multifuncțional pentru formare profesională, stagii de ucenicie și campanii de conștientizare în vederea facilitării accesului și 
menținerea pe piața muncii, construcția unui spațiu specializat pentru susținerea activităților economice derulate de 
membrii comunității în cadrul unei structuri de economie socială, extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelei 
electrice, crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber, lucrări de cadastru și construcția de 
locuințe sociale.

      Cele 7 milioane de euro pentru cartierul Gârcini și împrejurimi, proveniți din fonduri europene special dedicate zonelor 
marginalizate din municipii și orașe, este cea mai mare sumă pe care municipiul Săcele reușește să o atragă de la intrarea 
României în Uniunea Europeană. 

     Suma va contribui foarte mult la rezolvarea problemelor sociale din cartierul respectiv, și în același timp va degreva bugetul 
administrației care va putea redirecționa fonduri importante către celelalte cartiere ale municipiului. 


