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JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
SĂCELE 

                             
 
 

PROCES VERBAL 
Încheiat azi, 24.06.2016, orele 09,30, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia convocării consilierilor locali declarați aleși în  
ședința de constituire,  ca urmare a desfășurării alegerilor locale organizate pentru autoritățile 

administrației publice locale din data de 05 iunie 2016 

 
 Şedinţa de constituire  a fost covocată prin Ordinul nr. 535/22.06.2016 al Prefectului Județului 

Brașov, având următoarea ordine de zi: 
1. Constituirea Comisiei de validare a  mandatelelor consilierilor locali ai Municipiului Săcele  aleși în data de 

05 iunie 2016; 

2. Validarea mandatelor consilierilor locali aleși în data de 05 iunie 2016; 

3. Declararea Consiliului Local al Municipiului Săcele legal constituit; 

4. Alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Săcele; 

5. Alegerea Viceprimarului Municipiului Săcele; 

6. Stabilirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate, pe durata mandatului mandatului Consiliului 
Local al Municipiului Săcele. 

 

La şedinţă au participat: 
  -d-l Prefect – Băncilă Ciprian 
  - d-na Greavu Daniela – Instituția Prefectului –Jud. Brațov  

  - d-na Judecător Stroiu Oana 
 - d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

 - d-l Popa Virgil – Primarul ales al Municipiului Săcele 
 - consilierii locali declarați aleși la alegerile locale organizate pentru autoritățile administrației publice 
locale din data de 05 iunie 2016 

 - aparatul de specialitate 
 

     D-l Prefect deschide ședința, dă citire temeiului legal în baza căruia a fost convocată aceasta și, 
constatând prezența tuturor consiliereilor locali declarați aleși la alegerile locale organizate pentru 
autoritățile administrației publice locale din data de 05 iunie 2016, declară ședința legal constituită, 

precizând că aceasta va fi condusă de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri locali – cei mai 
tineri. Fiind îndeplinite condițiile legale, domnul Prefect anunță că se intră efectiv în ordinea de zi a ședinței. 

 Președintele de vârstă, în persoana d-lui Munteanu Gheorghe, asista de d-l Pascu Lucian și d-l 
Mureșan Dan-Marius, dă citire ordinii de zi  și întreabă dacă mai sunt și alte propuneri; neînregistrându-se 
alte propuneri, se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate (19 voturi voturi pentru).  

 Președintele de vârstă anunță că se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, respectiv Constituirea 

Comisiei de validare a  mandatelelor consilierilor locali ai Municipiului Săcele  aleși în data de 05 iunie 2016 și 

spune că această comisie se compune din  de 3-5 membri și va funcționa pe  întreaga durată a mandatului 
Consiliului Local. Domnul Președinte dă citire și temeiului legal în baza căruia se constituie și funcționează 
această comisie  și a modului de desemnare a candidaților, anunțând că se ia o  pauză  în vederea constituirii 

grupurilor de consilieri care vor desemna candidații pentru comisia de validare. Președintele de vârstă 
solicită propuneri pentru numărul de membri ai comisiei de validare. 

         D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și propune ca această comisie să fie compusă din 5 membri. 
         Se supune la vot această propunere și se aprobă cu unanimitate (19 voturi voturi pentru).  
         Se constituie 3 grupuri de consilieri, respectiv PNL și Alianța Împreună pentru Săcele, PSD și UDMR, 

PMP și ALDE, după care se fac propuneri pentru componența acestei comisii, după cum urmează: d-na 
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Voicescu Nicoleta-Teonia, d-l Popa Marius Cristian, d-nei Hlavathy Zsuzsuánna, d-l Băilă Gheorghe, și d-l 

Motoc Bogdan Gheorghe. 
 Propunerile se supun individual la vot și fiecare candidatură  este aprobată cu unanimitate (19 voturi 

pentru). H.C.L. nr. 1. 
 Din rândul comisiei de validare, se alege președintele, în persoana d-nei Voicescu Nicoleta Teonia și 
un secretar în persoana d-lui Motoc Bogdan George. 

  Președintele comisiei dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către aceasta 
legtalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de Președintele de vârstă și vor fi 

validate/invalidate mandatele propuse spre analiză. 
 După ce Comisia de validare a deliberat și revine în sala de ședințe, Președintele de vârstă dă 
cuvântul președintelui comisiei de validare pentru a da citire Procesului-verbal al comisiei. 

 D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că au fost respectate condițiile legale și nu există 
cazuri de incompatibilitate, drept pentru care au fost validate mandatele celor 19 consilieri locali, pe care îi și 

nominalizează. 
 Președintele de vârstă ia cuvântul și spune că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la 
validarea mandatelor consilierilor locali aleși în data de 05 iunie 2016. 

 Președintele de vârstă spune că validarea mandatelor se va face nominal, în ordine alfabetică, drept 
pentru care dă citire fiecărei nominalizări și supune la vot fiecare mandat în parte, care se aprobă fiecare  cu 

18 voturi pentru, 1 abținere, persoana al cărui mandat este supus validării neparticipând la vot. H.C.L. nr. 2. 
 D-l Prefect ia cuvântul și spune că înainte de a parcurge restul ordinii de zi, ar fi oportun să se dea 
cuvântul d-nei Judecător, care să dea citire Sentinței civile de investire a d-lui Primar. 

 D-na Judecător ia cuvântul și dă citire  Sentinței civile de investire a d-lui Primar Popa Virgil. 
 Totodată, d-l Prefect propune să se desfășoare și ceremonia de depunere a jurământului de către 

consilierii locali validați, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 După depunerea jurământului, se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la  declararea Consiliului 
Local al Municipiului Săcele legal constituit, se supune la vot și se aprobă cu cu unanimitate (19 voturi 

pentru). H.C.L. nr. 3. 

 După declararea ca legal constituit a Consiliului Local, se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, 

la alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Săcele.  

 În acest sens, d-l consilier local Géczi Gellért îl propune pe d-l Bălășescu Marius pentru a fi Președinte 
de ședință pe o perioadă de 3 luni. Se supune la vot această propunere și se aprobă cu cu unanimitate (19 

voturi pentru). H.C.L. nr. 4. 

 Din acest moment, ședința este prezidată de d-l consilier local Bălășescu Marius. 

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la alegerea 
Viceprimarului Municipiului Săcele, precizând că acesta se alege din rândul membrilor Consiliului Local, prin vot 
secret, în urma propunerilor formulate de oricare consilier local  sau de grupurile de consilieri. 

 Este formulată o propunere în persoana d-lui consilier local Géczi Gellért. 
 Se împart buletinele de vot, iar d-na Secretar explică procedura de vot. 
 D-l Prefect rostește o alocuțiune, prin care urează un mandate fructuos noului Primar și noului 

Consiliu Local al Municipiului Săcele. 
 Comisia de validare se retrage pentru a valida/invalida mandatul de viceprimar. 

 D-na Voicescu Nicoleta-Teonia spune că, în urma centralizării rezultatului votului, au fost 
înregistrate 16 voturi pentru și 3 voturi nule. H.C.L. nr. 5. 

 D-l Viceprimar depune jurământul. 

 D-l Primar rostește o alocuțiune și își prezintă contractul social, precizând că acesta va fi afișat la 
avizierul instituției și va fi postat pe site-ul Municipiului Săcele, precizând că este vorba de un program 

amplu, din care prezintă câteva puncte. 
 D-l Prefect se retrage. 
 D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la  stabilirea 
comisiilor de specialitate,  pe domenii de activitate, pe durata mandatului mandatului Consiliului Local al 
Municipiului Săcele și face și o propunere, în sensul menținerii a 4 comisii de specialitate, respectiv pe domeniul 
economic, urbanism, cultură, juridic, la modul generic definite. 
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 D-na Secretar dă citire denumirii complete a comisiilor, astfel: 

I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea domeniului 

public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură; 
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului și 

turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

III. Comisia pentru activitati social- culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, munca, protecție 
socială, sport și agrement, protecție copii, tineret; 

IV.  Comisia pentru administrația publică locală, juridică  și de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, validare. 

        Se supune la vot propunerea făcută de d-l Președinte, în sensul constituirii a 4 comisii de specialitate și 

se  aprobă cu unanimitate (19 voturi voturi pentru). 
           Se fac nominalizări pentru fiecare comisie de specialitate în parte, astfel, pentru comisia de 

specialitate nr. 1 sunt propuși: 
 1. Nițescu Ciprian, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
2. Mureșan Dan-Marius, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 

3. Bălășescu Marius, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
4. Gâdea Sorin, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 

5. Géczi Gellér, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 
       Pentru comisia de specialitate nr. 2 sunt propuși: 
1. Jitaru Gheorghe; 

2. Popa Marius-Cristian; 
3. Stoea Gheorghe; 

4. Motoc Bogdan-George; 
5. Hlavathy Zsuzsuánna; 
6. D-l Panait Bian Cristian. 

     Dat fiind că numărul membrilor propuși pentru a face parte din această comisie este par, d-l Președinte 
propune să se treacă la celelalte comisii, iar apoi să se decidă asupra componenței comisiei de specialitate nr. 

2.  
Pentru comisia de specialitate nr. 3 sunt propuși: 

1. Kristály László, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru);  

2. Munteanu Gheorghe, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
3. Băilă Gheorghe, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 

4. Sterpu Ciprian, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
5. Țâru Mihaela, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 

Pentru comisia de specialitate nr. 4 sunt propuși: 

1. Voicescu Nicoleta-Teonia, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
2. Bălășescu Marius, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 

3. Kádár Tamás, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
4. Pascu Lucian-Ion, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru); 
5. Panait Bian-Cristian, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 

       Se revine asupra comisiei de specialitate nr. 2, d-l Președinte propunând ca fiecare persoană 
nominalizată pentru a face parte din această comisie să-și prezinte motivația, experiența și expertiza în 

domeniul de specialitate al comisiei de specialitate. 
     D-l Stoea Gheorghe spune, în susținerea candidaturii  dumnealui, că este inginer constructor, iar într-un 
alt  mandat de consilier local a fost președintele acestei comisii de specialitate. 

    D-l Popa Marius Cristian spune că este inginer cadastru, inginer silvic și are specializare economică, 
având expertiză în domeniul de specialitate al comisiei, fiind în mandatul trecut de consilier local și  

președinte al acestei comisii. 
 D-l Panait Bian Cristian spune că a fost secretar al comisiei de specialitate nr. 2 în mandatul anterior 
de consilier local, iar candidatura sa este din partea Partidului Ecologist Român, iar unul din subdomeniile 

acestei comisii este „protecția mediului și turismul”. 
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D-l Motoc Bogan George își susține candidature  prin experiența dobândită în ultimii 4 ani în cadrul 

acesteia, precum și prin faptul că, în calitate de membru al acestei comisii a venit cu numeroase inițiative și 
propuneri. 

D-na  Hlavathy Zsuzsuánna își prezintă expertiza și experiența profesională în domeniul protecției 
mediului și turismului. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că a fost în mandatul trecut secretar al comisiei de 

specialitate nr. 2, timp în care a avut propuneri în amenajarea teritoriului, în special în ce privește Cartierul 
Electroprecizia. 

D-l Președinte propune ca membrii Comisiei de specialitate nr. 2 să fie aleși prin vot secret. 
D-l Panait Bian Cristian completează în susținerea candidaturii sale că prin profesia sa, respectiv 

jurist, poate oferi o abordare de specialitate  a problemelor legate de urbanism, care comportă și o importantă 

componentă juridică. 
D-l Președinte oferă instrucțiuni de completare a buletinelor de vot. 

Se centralizează rezultatele votului, iar d-na Voicescu Nicoleta –Teonia dă citire rezultatului votului 
secret, astfel: 
1. Jitaru Gheorghe, 19 voturi pentru ; 

2. Popa Marius-Cristian, 17 voturi pentru, 2 împotrivă; 
3. Stoea Gheorghe, 19 voturi pentru; 

4. Motoc Bogdan-George, 12 voturi pentru, 7 împotrivă; 
5. Hlavathy Zsuzsuánna, 19 voturi pentru; 
6. D-l Panait Bian Cristian, 9 voturi pentru, 10 împotrivă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că ședințele ordinare vor avea loc în ultima joi a lunii, cu începere de  
la orele 16,00, precizând faptul că întrunirea Consiliului Local în ședințe de îndată/extraordinare se va face 

doar în cazuri foarte justificate.  
D-nul  Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, 

drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

 
 

 
 
            PREŞEDINTELE DE VÂRSTĂ,                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                               

              MUNTEANU GHEORGHE           BĂLĂȘESCU MARIUS 
 

 
 
 

 
CONSILIER ASISTENT,     CONSILIER ASISTENT, 

 
   PASCU LUCIAN-ION     MUREȘAN DAN-MARIUS 
 

 
 

     
 
                                                                                                                           SECRETAR 

                                                                                                                  C.J. GORAN ADRIANA 
                                                 

 
 
                                                                               Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


