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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.08.2016, ora 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII 

SĂCELENE S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de analiză a 

documentelor privind vânzarea locuințelor A.N.L.  pentru tineri - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 8 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de vânzare, 

respectiv Comisia de contestație pentru vânzarea spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de activităţi 

conexe actului medical, ce fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008  -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 4 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a 

ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilelor aflate în 

proprietatea publică sau privată a Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cotei de 1/4 din cabinetul medical deținut 

de Cabinet Medical Individual Gombas  Ana situat în Policlinica Municipiului Săcele, str.  Aleea Episcop 

Popeea nr. 20 - iniţiator PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de 

foc pentru încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi 

văduve de veterani de război din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia tehnică de 

repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru 

a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele  - 

iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării 

excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar pe anul 2015 – inițiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

- d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

- d-l Arhitect-șef – urb. Pricope Cătălin  

- _d-na Director Executiv Direcția Economică – ec. Coman Rodica  

- d-l Brânzea Ovidiu - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-l Medianu Gheorghe – Serviciul Administrativ 

-d-na Necula Geta – Comp. Relații cu Presa 
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- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

-d-l Gasparovici Vasile – pr. Parohia Gârcini 

- reprezentanți societatea civilă 

 

La şedinţă au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând d-l 

Pascu Lucian-Ion, d-l MunteanuGheorghe și d-na Hlavathy Zsuzsuánna. 

  Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local Bălășescu Marius.  

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al şedinţei 

ordinare din data  de 28.07.2016. D-na Secretar aduce la cunoștința  consilierilor locali că la ședința ordinară din 

iulie au absentat 3 persoane, respectiv d-l Băilă Gheorghe, d-l Kádár Tamás și d-l Géczi Gellért,   se supune la vot 

şi se aprobă cu 13 voturi pentru, 3 abțineri. 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre cu care  urmează să se 

suplimenteze  ordinea de zi, face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi 

dă citire proiectelelor de hotărâre avute  în vedere:   

                10.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 15.000 lei, 

din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcin; 

                 11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de 

atribuire a spaţiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele şi fac obiectul Legii nr. 114 din 1996.   

 Deasemenea, d-l Primar anunţă că  retrage punctul nr. 1 de pe ordinea de zi şi anume, proiectul de hotărâre 

privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L., întâmpinându-se 

unele probleme în pregătirea/comunicarea acestuia. 

          D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  

d-l Primar și cu retragerea punctului nr. 1, conform dispoziției nr. 1552/18.08.2016 și se aprobă cu unanimitate.  

 D-l Președinte propune să se dea cuvântul cetățenilor prezenți în sală pentru a-și expune motivul 

participării la această ședință.           

 D-l Primar ia cuvântul și spune că este vorba despre un grup de cetățeni care locuiesc în Cartierul Raza de 

Soare și care vor să-ți prezinte problemele cu care se confruntă. 

 Unul dintre cetățenii prezenți ia cuvântul și spune că cei din Cartierul Raza de Soare se simt și sunt 

marginalizați, nimeni nu se interesează și, în afara d-lui Primar care a venit la fața locului, nimeni nu a fost 

interesat să vadă, concret, în ce condiții locuiesc. Printre cele mai acute probleme, se numără inexistența unei stații 

de autobuz, a canalizării, asfaltului sau a iluminatului stradal. Totodată, explică și situația juridică de acolo, 

respectiv faptul că sunt case care au P.U.Z. și case care nu au, astfel, din 28 de case, doar 9 sunt intabulate, 

rămânând la stadiul de autorizare, cea mai mare problemă fiind modul de intrarea în legalitate. 

 Acestea ar fi problemele generale, comune, pentru toți locuitorii, dar sunt și altele specifice, cum ar fi 

faptul că unul dintre vecini nu dorește să semneze procesul verbal de vecinătate și nu-și pot face gardul. 

 Cetățenii susțin că au plătit sume foarte mari pentru a achiziționa în anul 2007 o „casă la cheie”, care, în 

realitate s-a dovedit a fi o mare înșelăciune, pentru care și-au dat concursul și funcționarii publici de la acel 

moment, întrucât înainte de a cumpăra imobilul s-au cerut informații de la Urbanism cu privire la auorizări, iar 

răspunsul a fost că s-a depus cererea de autorizare și că este în lucru. Totodată, cetățenii mai afirmă că pentru ei nu 

au existat alte răspunsuri decât demolarea, singurul răspuns mai clar a fost primit de curând, de la d-l Primar care a 

spus că se poate face un P.U.Z. modificator. 

 Un cetățean spune că o mare problemă o constituie faptul că nu-și pot face acte de identitate, întrucât nu li 

se poate elibera adeverințe de la ÂUrbanism în acest sens. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că aceasta este o speță foarte delicată, ca și în cazul A.N.L. Bolnoc, Zona 

Apa Rece, str. Iernii și Toamnei, etc. Totodată, dumnealui mai specifică că de acum nici un P.U.Z. nu se va mai 
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aproba  dacă la nu va avea la limită utilitățile. Deasemenea, consideră absolut necesar să fie ajutați cetățenii de 

acolo, deoarece dacă vor merge pe instanță, situații va rămâne blocată pentru mult timp. 

 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că această problemă nu a fost adusă la cunoștința Consiliului 

Local în mandatul trecut. 

Unul dintre cetățeni spune că ar trebui realizate și acolo condiții decente de locuit, cu atât mai mult că se 

află în zona A de impozitare. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul pentru a-l întreba pe d-l Arhitect-șef care ar putea fi soluția pentru a 

debloca această situație.  

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia îl întreabă pe d-l Arhitect-șef dacă cunoaște situația de acolo pentru fiecare 

locuință în parte. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că ceea ce este grav este că la această înșelăciune s-a făcut cu 

concursul funcționarilor publici. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că până în anul 2008 se puteau face intabulări scriptice, din 

care reieșea întinderea și proprietatea, după 2008 a intrat sistemul ETERA, ceea ce impune executarea de către 

proprietari a unei lucrări de reactualizare date C.F., dar care trebuie făcută pentru toată zona, nu individual, 

întrucât per ansamblu nu există probleme. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că delimitarea și stabilirea limitelor de proprietate trebuie făcute pe 

loturi. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acest lucru s-a făcut, de aici derivând acordurile de vecinătate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va implica în rezolvarea acestei probleme, va ține legătura cu cetățenii 

de acolo cărora li se va comunica bilunar stadiul în care se află problema lor. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pentru a rezolva problema cu Electrica, o soluție ar fi 

inițierea unei acțiuni în constatare, iar hotărârea instanței de judecată se poate folosi la Serviciul Impozite și Taxe 

pentru a se putea înregistra în evidențele fiscale. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că situația este foarte dificilă, întrucât unde este P.U.Z. imobile sunt situate 

în intravilan, iar cele fără pus sunt situate în extravilan. 

D-l Președinte dă cuvântul cetățenilor care locuiesc în Cartierul ANL Bolnoc pentru a-și expune 

problemele pe care doresc să le aducă la cunoștința Consiliului Local. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că una dintre problemele stringente, acum în prag de începere a anului 

școlar, o constituie transportul în comun, întrucât autobuzul care circulă acum nu face față numărului mare de 

călători. Totodată, menționează că a fost înaintată o adresă către RAT BV, care a oferit un răspuns, dar nu la toate 

punctele formulate. Adiacent acestei probleme, este lipsa unei treceri de pietoni, ceea ce determină trecerea prin 

locuri nepermise, ducând la accidente care s-au soldat cu victime omenești sau lipsa trotuarelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această problemă a fost dată în lucru la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și 

se va înființa o nouă linie până la Bolnoc, dar trebuie lucrat la această problemă, întrucât este necesară licența de 

traseu. Deasemenea, dumnealui spune că s-a demarat și proiectul de sistematizare a circulației, cu executarea unui 

sens giratoriu și se fac demersuri pentru a se prelua de la Consiliul Județean drumurile. Domnul Primar spune că s-

a ajuns la această situație, întrucât interesul unora a prelevat în fața interesului cetățenilor. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că o soluție provizorie pentru transportul copiilor ar fi utilizarea 

autobuzelor școlare, dacă gradul de încărcare a acestora nu este foarte mare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acolo este vorba și de transportul adulților, nu doar a copiilor. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că autobuzele școlare sunt suprasolicitate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie văzut care ar trebui să fie frecvența acestor autobuze, la o oră sau 

două.  
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D-l Președinte consideră că soluția cu autobuzele școlare ar fi bună, dar dat fiind faptul că nu fac față la 

numărul mare de elevi, se impune găsirea unei alte soluții. 

D-l Gâdea Sorin spune că problema transportului în Municipiul Săcele este cauzată de faptul că acesta a 

fost gândit pentru a deservi necesitățile unei localități dezvoltate de-alungul unui drum principal, pe lungime, doar 

că între timp aceasta s-a extins, s-au dezvoltate și alte zone, iar trecerea autobuzului pe drumul principal nu mai 

poate asigura transportul pentru toți cetățenii, care se află la distanțe mari de acesta, de aceea este necesară 

regândirea întregului sistem de transport public în Municipiul Săcele, cu traseele aferente. 

D-l Primar spune că suntem prinși în Planul de mobilitate, doar că acesta presupune un orizont de timp  

mai îndelungat, respectiv 3 ani, iar nevoile cetățenilor sunt stringente, astfel că până în 12 septembrie va fi o nouă 

linie la ANL Bolnoc. 

Un cetățean de pe str. Coastei ia cuvîntul și spune că strada respectivă era prevăzută o cale de acces auto și 

două ieșri pietonale, dintre care una a fost blocată de un proprietar care a costruit la marginea pădurii și a îngrădit 

accesul la drum, iar în cazul unei situații de criză, oamenii nu vor avea pe unde să iasă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie formulată și înregistrată la Primărie o sesizare în acest sens, iar 

dacă este ceva în neregulă acolo, se vor lua măsuri. 

Același cetățean spune că s-a solicitat și curățarea vegetației acolo, dar nu s-a realizat încă. 

            D-nul Preşedinte propune să se treacă la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de analiză a documentelor 

privind vânzarea locuințelor A.N.L.  pentru tineri. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții privind componența comisiei  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că discuția vizează și celelalte proiecte de hotărâre care au ca obiect 

constituirea de comisii, respectiv faptul că, în proiectul de hotărâre sunt nominalizați doar resprezentanții din 

partea Consiliului Local, nu și cei din aparatul de specialitate al Primarului, dat fiind că aceste comisii sunt mixte. 

D-na Secretar ia cuvântul și explică faptul că, într-adevăr comisia este una mixtă, dar reprezentanții din partea 

Consiliului Local sunt desemnați prin hotărâre de Consiliu, iar membrii din aparatul de specialitate, prin dispoziție 

de Primar, ordinea fiind hotărârea de Consiliu, iar apoi dispoziția, în a cărei preambul se menționează și hotărârea. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă la ce se referă articolul care stipulează că „orice prevedere contrară se 

abrogă”. 

D-na Secretar răspunde că se referă la hotărârile de Consiliu anterioare care au același obiect. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 20. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind desemnarea  a 8 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de vânzare, respectiv Comisia de 

contestație pentru vânzarea spațiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi de activităţi conexe actului medical, ce 

fac obiectul O.U.G. nr. 68/2008. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții cu privire la contract 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că la contractele încheiate pentru aceste cabineet medicale trebuie văzut 

dacă se face referire la părțle comune. 
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      D-l Primar ia cuvântul și spune că am avut o Policlinică de elită pe vremuri, dar acum, așa cum a constatat și 

la fața locului sunt probleme foarte mari, motiv pentru care a dispus o igienizare – subsol, căi de acces și se dorește 

o revizie generală în toamnă și trebuie văzut dacă costurile pot fi susținute anul acesta. Dumnealui mai 

menționează că s-a discutat și cu medicii pentru a suporta și ei o  parte din cheltuieli. 

      D-l Popa Marius Cristian spune că trebuie verificat dacă în dezmembrare este menționat procentul pentru 

părțile commune. 

      D-l Gâdea Sorin spune că și la anvelopare trebuie suportate părțile commune de către cei care dețin cabinet 

medicale.   

      D-l Viceprimar spune că s-au purtat discuții cu medicii, dar aceștia s-au dovedit foarte reticenți în ceea ce 

privește coparticipatea la modernizări/lucrări de întreținere, etc. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că ar fi oportun să se transmită și Consiliului Local componența finală a 

acestor comisii mixte. 

        D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că componența acestor comisii ar trebui să fie aduse și la cunoștința 

publicului (postare pe pagina oficială a instituției, afișare la avizier). 

 Un cetățean de la Bolnoc spune că ar fi oportun ca și informația legată de înființarea noii linii de transport 

în comun ar trebui diseminată în rândul cetățenilor. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că prin acest proiect sunt propuși reprezentat din partea Consiliului 

Local pentru a face parte din respective comisie, dar trebuie stabilit, din rândul acestora titularii și supleanții. 

           D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în vechea hotărâre erau doi titulari și doi supleanți. 

           Se propune un amendament în sensul stabilirii membrilor titulari și a supleanților pentru a face parte din 

cele două comisii, după cum urmează:  primii doi consilieri locali propuși titulari, iar ceilalalți doi  supleanți, în 

cazul fiecăreia dintre comisii, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru).  

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă  cu unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. 

nr. 21. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre  

privind desemnarea a 4 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, 

concesionarea sau vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a 

Municipiului Săcele. D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se propune un amendament, în sensul stabilirii membrilor titulari și a supleanților, pentru a face parte din 

Comisia de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilelor 

aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Săcele, după cum urmează: primii doi consilieri locali 

propuși ca titulari, iar ceilalalți doi ca și supleanți, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru).   

        D-na Secretar ia cuvântul și explică noțiunea de „membru supleant”, precizând faptul că acesta îl înlocuiește 

pe titular atunci când acesta lipsește din motive temeinice. 

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă  cu unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. 

nr. 22. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cotei de 1/4 din cabinetul medical deținut de Cabinet Medical 

Individual Gombas  Ana situat în Policlinica Municipiului Săcele, str.  Aleea Episcop Popeea nr. 20.  D-nul 

Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 



 6 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă  cu unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. 

nr. 23. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre  privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru 

încălzirea locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de 

veterani de război din Municipiul Săcele. D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:  

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 24. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții privind componența 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 – aviz favorabil 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că dorește să se retragă de pe lista de  propuneri. 

Se propune ca d-l Stepu Ciprian să fie înlocuit de d-l Nițescu Ciprian, se supune la vot acest amendament și 

se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).   

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă cu unanimitate  (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 

25.  

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din 

Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele şi solicită Comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că are un amendament, în sensul înlocuirii dumnealui, propus pentru a 

face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Generale nr. 1, cu d-na Iordache Mihaela, considerând că, prin 

natura profesiei, dumneaei are expertiză în domeniu și nu se află în consiliul de administrație al niciunei școli, se 

supune la vot şi se aprobă cu unanimitate  (16 voturi pentru). 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă cu unanimitate  (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 

26. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual al 

bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar pe anul 2015 şi solicită Comisiilor de specialitate să 

prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
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Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 27. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de  hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 15.000 lei, din bugetul Regiei 

Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcin. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că a existat o solicitare din partea Parohiei Ortodoxe Săcele-Gârcin, 

care a intrat în dezbaterea Consiliului de Administrație al R.P.L.P.  Săcele R.A.  și s-a aprobat alocarea cu titlul de 

sponsorizare, a sumei totale de 15.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Parohia 

Ortodoxă Săcele-Gârcin, iar Direcția Economică a elaborate  un proiect de hotărâre în acest sens. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia solicită informații cu privire la stadiul lucrărilor la biserică, o scurtă descriere a 

stadiului în care se află construcția. 

Părintele Gasparovici ia cuvântul și spune că s-a ajuns cu  lucrările la nivelul turlei, suma solicitată inițial, 

respectiv 55.000 lei, era pentru a definitiva acoperișul, eventual și pentru a pune geamuri, pentru a putea a oficia 

serviciu religios în incinta a acestui lăcaș de cult. Totodată, Părintele menționează că anul acesta nu a beneficiat de 

fonduri de la Primărie, iar pentru a înainta cu lucrările, nu există alte surse.  

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că avizul Consiliului de Administrație al R.P.L.P. Săcele este 

consultativ, întrucât s-a depășit plafonul alocat pentru sponsorizări. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este aceeași situație ca luna trecută, unde a fost un proiect de hotărâre 

cu același obiect. 

 D-na Voicescu Nicoleta-Teonia întreabă dacă suma solicitată inițial, respectiv cei 55.000 lei ar acoperi 

cheltuielile și ar permite începerea efectivă a activității. 

Părintele Gasparovici ia cuvântul și spune că acoperișul, strict, ajunge la 35.000 lei, cu soluția tehnică  cea mai 

ieftină. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că trebuie acordată atenția cuvenită acestei biserici și a rolului ei în 

comunitatea din Gârcini și pentru a putea deveni funcțională, ar trebui să li se acorde suma cerută. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că Parohia a solicitat anul trecut o sumă de bani, în regimul finanțărilor 

nerambursabile, dar au existat unele probleme din punct de vedere procedural, legat de justificări și respectarea 

perioadei de depunere a acestora și este posibil ca  de aceea anul acesta nu au mai obținut finanțare. Deasemena, 

dumnealui spune că nu ar trebui să se creeze un precedent cu alocarea de sponsorizări din bugetul R.P.L.P. Săcele, 

întrucât există un cadru, o procedură prin care se acordă finanțări nerambursabile de la bugetul local. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că motivul neacordării de fonduri nerambursabile anul acesta către 

Parohia Ortodoxă din Gârcini nu îl reprezintă o gestionare deficitară a acestor fonduri în anul precedent, ci suma 

mică alocată pentru culte în acest an și decizia de a da fonduri altor biserici care nu au primit în 2015. 

 D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și se raliază părerii d-lui consilier local Stoea, spunând că este un 

cartier cu multiple probleme, iar rolul bisericii este major. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu contestă și nu se opune în a se acorda susținere pentru finalizarea 

acestui lăcaș de cult, dar menționează că nu ar trebui să se creeze un precedent cu aceste sponsorizări date din 

bugetul R.P.L.P. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că nu consideră acest lucru ca un precedent, că se mai acordă fonduri și 

în afara acelui concurs de proiecte; dumnealui mai menționează că,  de obicei nu susține acordarea de sponsorizări 

pentru lăcasele de cult, dar  în acest caz, consideră că biserica ar putea avea un impact benefic asupra comunității 

de acolo. 
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D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune, că în urma experienței, poate afirma că implicarea bisericii în 

viața unei comunități are o influență pozitivă. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, în contextul acordării de finanțări nerambursabile de la bugetul local, 

trebuie să puncteze faptul că se impun completări la regulamentul de finanțare, întrucât nu sunt reglementate o 

serie de probleme, cum ar fi exitența unui regulament pentru premierea sportivilor, de exemplu,  și spune că va 

iniția un proiect de hotărâre în acest sens. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie avută în vedere și posibilitatea organizării mai multuror sesiuni de 

finanțare. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia propune un amendament în sensul acordării sumei totale de 50.000 lei, din 

bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Parohia Ortodoxă Săcele-Gârcin, se supune la vot și 

se  adoptă cu 15 voturi pentru, 1 abținere. 

 Se supune la vot proiectul cu amenamentul inclus  şi se aprobă cu 15 voturi, 1 abținere. H.C.L. nr. 28. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de hotărâre  privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de atribuire a spaţiilor de 

locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele şi fac obiectul Legii nr. 114 din 1996.                         

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că face parte din Comisia tehnică de repartizare efectivă a locuințelor 

pentru tineri, destinate închirierii și consideră oportun să fie înlocuit din această comisie. 

Se propune un amendament în sensul  înlocuirii d-lui Nițescu Ciprian, propus pentru a face parte din Comisia 

de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele , cu d-l Sterpu Ciprian, se supune la 

vot și se adoptă cu 16 voturi pentru, precum şi un amendament, în sensul stabilirii membrilor titulari și a 

supleanților, după cum urmează:  primii doi consilieri locali propuși ca titulari, iar cel de-al treilea  ca și supleant,  

se supune la vot și se adoptă cu 16 voturi pentru. 

 Se supune la vot  proiectul cu amenamentele incluse  şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. 

nr. 29. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la sesizări din partea consilierilor locali. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că cetățenii de pe str. Canalului au probleme în urma 

intemperiilor cu colmatările, mai ales în partea de sus. O altă problemă, o reprezintă colmatările din Cartierul 

Electroprecizia, pe str.Aleeea  Episcop Popeea (la blocurile de nefamiliști), unde apa a intrat în casele oamemilor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au mai făcut decolmatări pe str. Canalului, dar dat fiind ploile din ultima 

vreme, trebuie să se ia din nou măsuri și îi trasează d-lui Medianu sarcina de a se ocupa. Referitor la a doua 

problemă sesizată, d-l Primar spune că se cunoaște situația de acolo, dar se impune o lucrare mai amplă, pentru 

care se vor prevedea bani în bugetul pe anul 2017, totodată, se vor toaleta și copacii, deoarece se obturează 

circulația apei. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că sunt și alte zone din Cartierul Electroprecizia unde s-au produs 

inundații (blocurile nr. 39, 40). 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie făcută o analiză acolo, întrucât trebuie refăcut întreg canalul care 

vine de la fabrică-Tărlung, întrucât este blocat pe centură și va trebui forat sub aceasta, astfel că trebuie făcute 

demersurile și cu C.A.N.D.R. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că în unele cazuri cetățenii se opun în ceea ce privește toaletarea gardurilor vii și 

întreabă dacă nu se pot lua măsuri în acest sens, să intervină Poliția Locală. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor realiza o serie de lucrări, care vor implica toaletarea gardurilor vii, a 

copacilor, trasarea de marcaje, etc., iar lucrările se vor face indiferent de părerile individuale. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că la bl. 24, în fața farmaciei, din Cartierul Electroprecizia gurile de canal nu sunt 

acoperite. O altă problemă pe care d-l consilier local o semnalează este cea legată de locurile de parcare, întrucât 
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un mic procent dintre cei care le folosesc plătesc pentru ele; deasemenea, o problemă o reprezintă și parcarea pe 

trotuare care duce la îngreunarea traficului pe anumite portțiuni. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a demarat o acțiune de marcare a locurilor de parcare, după care se vor 

lua măsuri ca toți utilizatorii să plătească, menționând că tariful va fi de 120 lei/loc/an. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că o problemă o reprezenta și numerotarea greșită. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântu și întreabă ce se măsuri se vor lua cu acele garaje clandestine. 

D-l Primar spune că se vor întreprinde toate demersurile legale în acest sens. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că acumulările de apă, inundațiile din Cartierul Electroprecizia sunt 

determinate de o suprasolicitare a sistemului de canalizare, care trebuie regândit și refăcut  în întregime. 

Deasemenea, dumnealui spune că perioada de valabilitate a abonamentelor de autobuz  ar trebuie să fie de 30 

de zile calendaristice, sens în care va iniția și un proiect de hotărâre. Dumnealui mai spune terenul de joacă din 

Cartierul Movilei ar trebui amenajat, iar  traversarea din curbă de la Emil reparată. D-l consilier local întreabă dacă 

casele situate de-a lungul ocolitoarei, la ieșirea spre Brașov, care au limita la marginea drumului, motiv pentru 

drumul se îngustează, au toate formele legale de construire. 

D-l Popa Marius Cristian spune că acele case sunt construite legal. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că programul autobuzelor trebuie afișat corespunzător în fiecare stație și 

întreabă care este stadiul cu P.U.Z.-ul pentru  Penny Market. 

D-l Arhitect-șef ia cuvântul și spune că se află în faza de consultare a publicului, aceasta fiind ultima etapă. 

D-l Stoea Gheorghe și spune că la Policlinică trebuie amenajată parcarea pentru personalul medical, salvare, 

pacienți, întrucât se aici parchează regulat alte persoane, ba chiar sunt lăsate autovehicule scoase din uz. O  altă 

problemă semnalată este cea a rigolelor de pe str. Pinului, Highiș. Dumnelui mai menționează faptul că la hotar, la 

intersecția cu str. Nicolae Iorga, este o  zonă împânzită de buruieni, care ar putea fi tranformată într-o zonă verde, 

precum și faptul că acum este introdusă o conductă de gaz, iar terenul trebuie adus la starea inițială, doar că 

refacrea nu este executată conform normelor, astfel pământul excavat este folosit ca umplutură, ceea ce nu este în 

regulă. Dumnealui consideră că trebuie chemați executanții și discutat acest aspect. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această lucrare se execută pe bd-ul George Moroianu, Brașovului și str. P-

ța Libertății, cu susținerea financiară exclusiă a Distrigaz, care, evident a subcontractat proiectul unei alte firme; 

dumnealui mai spune că pot fi chemați reprezentanții Distrigaz la discuții, dar nu putem fi foarte restrictivi, 

deoarece nu avem nici o implicare financiară, dar carosabilul trebuie să fie adus la starea inițială. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că pentru a derula contractul în bune condiții, executantul ar trebui să 

respecte doar proiectul. 

D-l Stoea Gheorge spune că țevile supraterane ar trebui să dispară. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această lucrare presupune și acest lucru, precum și montarea de contoare la 

limita de proprietate. 

D-l Stoea Gheorghe mai spune că sub asfalt se află piatră cubică, bazalt, care este foarte scump și ar trebui 

făcut un efort pentru a o recupera, întrucât în acest moment este dusă la gunoi, ori ar putea fi folosită pentru 

executarea de pavaje în centru, de exemplu. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că o problemă în Cartierul Electroprecizia o reprezintă faptul că nu 

se plătesc locurile de parcare decât de un procent infim de populație, se parchează haotic pe carosabil, o altă 

problemă este   parcarea pe sensul unic de la intrarea în cartier, unde o bandă este practic obturată. 

O altă problemă semnalată o reprezintă întreruperea bruscă a trotuarului din fața blocului 23, lângă Profi, 

precum și circulația deficitară din același punct, parcarea pe trecerea de pietoni, etc. O altă problemă o reprezintă 

aducerea în cartier, la containerele de la blocuri,  a gunoiului menajer de la case. 
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D-l Primar spune că la această problemă sunt două abordări viabile: realizarea a 2 rampe de gunoi și  

montarea de containere îngropate pe care și le asumă financiar Cibinul, precum și încercuirea zonei de containere 

și limitarea  accesului doar pentru persoanele arondate zonei respective, care vor deține cheie. 

D-l Băilă Gheorghe  spune că a fost amenajat foarte frumos parcul Prichindelul, dar în interirul acestuia este o 

căsuță unde se joacă ziua copiii, iar noaptea se adăpostesc aici oamenii străzii. 

Un cetățean cu handicap locomotor ia cuvântul și spune că au fost expuse probleme variate, dar nimeni nu a 

ridicat problema oamenilor cu dizabilități, a infrastructurii necesare pentru a li se  asigura reintegrarea acestora în 

societate, cum ar fi inexistența parcărilor pentru ei, transportul în comun. Dumnealui mai menționează că 

integrarea se face prin accesibilizare, specificând faptul că  că doar la două licee a văzut rampe pentru accesul 

persoanelor cu dizabilități, în condițiile în care în țară sunt peste 600.000 persoane cu dizabilități, dintre care 

400.000 sunt copii. 

D-l Primar spune că și la Liceul George Moroianu este o astfel de rampă. 

Același cetățean spune că persoanele cu dizabilități nu au acces la tiroliană, iar în acest sens și autobuzele de 

pe noua rută care duce la Bolnoc  ar trebui să fie prevăzute cu dotări pentru persoanele cu dizabilități. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este o problemă, întrucât doar 4 autobuze din parcul auto sunt dotate cu 

rampă, dar se are în vedere achiziția a încă două, obligatoriu cu rampă și, în perspectivă, se dorește înnoirea 

parcului auto cu cel puțin 2 autobuze pe an.  

Deasemenea, același cetățean mai menționează că o persoană cu dizabilități nu are cum să meargă pe trotuar, 

întrucât sunt stâlpi amplasați în mijloc. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuie reglementată situația cu plata taxei de salubrizare de către 

toți cetățenii din Municipiul Săcele, întrucât sunt discriminați cei care plătesc. Dumnealui mai spune că este 

necesar un parc pentru animalele de companie, întrucât accesul în parcuri cu acestea este restricționat. O altă 

problemă semnaltă este nemulțumirea persoanelor cu dizabilități vizavi de șoferii de autobuze, care nu vor să le 

lase rampa sau au comportament neadecvat față de acestea. D-l consilier local  mai spune că a discutat problema 

grupului sanitar de la Școala Generală nr. 4 și speră că va fi rezolvată până începerea anului școlar. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu crede că va putea fi rezolvată în acest an, deoarece școala nu este 

intabulată, nu există personal specializat în achiziții și nu s-a reușit realizarea acestei investiții, dar la anul se vor 

aloca resursele necesare și se vor întreprinde toate demersurile necesare în acest sens. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă dacă toate școlile au primit avize de funcționare. 

D-l Primar spune că la nivel de școli încă se execută lucrări, dar anul trecut nu au fost probleme. 

Unul dintre cetățeni ia cuvântul și spune pe str. Mihai Viteazu sunt înfundate canalele de apă pluvială și 

întreabă când se preconizează introducerea canalizării. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu există canalizare în 60% din Municipiu, dar suntem cuprinși într-un 

program accesat de Compania Apa, pentru perioada 2016-2020, prin care se poate finaliza tot orașul, între timp, 

din surse proprii, se pot face câteva străzi. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că se execută lucrări de pietruire în zona Baciu-parțial în  

Turcheș, unde nu se respectă nici o normă tehnică, ceea ce conduce la inutilitatea acestora și oferă detalii tehnice 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acesta este motivul pentru care nu se vor mai executa astfel de lucrări, 

întrucât decât să fie pietruire 30 de străzi/an, se vor asfalta un număr de 4 străzi, de exemplu. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că o soluție tehnică mai bună, cu o durabilitate mai extinsă în timp, ar fi 

mixtura cu bitum. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că o astfel de lucrare, temeinic făcută, ține un timp îndelugat, 

iar această afirmație este susținută de experiența similară. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă care este stadiul cu locul de joacă care trebuia să se amenajeze în 

spatele bisericii Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. 



 11 

D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că acest proiect s-a anulat, fiind altul în derulare cu părintele de 

acolo. 

D-l Nițescu Ciprian mai întreabă în ce stadiu de aflăm cu Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al 

Municipiului Săcele, întrucât acesta a fost aprobat din anul 2015 și ne asumăm un angajament, avem un termen și 

un angajament pentru anul 2020; totodată, solicită  din partea persoanei/structurii cu atribuții în acest sens, un 

raport pentru acest program. 

D-l Mureșan Dan -Marius ia cuvântul și spune că, pentru a preveni furtul capacelor, acestea ar putea fi 

înlocuite cu unele din PVC. 

D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că s-au furat și acelea.  

D-l Mureșan Dan - Marius spune că ar trebui lucrat și la intrarea pe str. Valea Largă, care prezintă deficiențe 

și sub aspectul semnelor de circulație. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că trebuie văzut în ce măsură este posibilă extinderea traseului 

pentru transportul în comun, întrucât pentru cartierul Movilei, str. Câmpului și alte zone a fi oportun ca autobuzul 

să treacă pe acolo, distanța față de stațiile instituite acum fiind apreciabilă. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că ar trebui instituit un traseu de sine stătător. 

D-l Panait Bian Cristian spune că a înțeles că există un proiect în sensul înființării unei creșe în Cartierul 

Ștefan cel Mare; dumnealui spune că a luat în calcul și posibilitatea utilizării spațiului de la mansarda grădiniței de 

acolo. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu există, momentan, un proiect în acest sens, menționând faptul că creșele 

nu țin de Ministerul Învățământului, având un statut aparte iar procesul de avizare este destul de anevoios, astfel că 

amplasarea unei creșe la mansarda unei clădiri nu reprezintă o soluție viabilă, eventual se ia în calcul 

cumpărarea/construirea unei clădiri cu această destinație. 

D-l Băilă Gheorghe spune că există aceea casă Nato și întreabă dacă nu i se poate conferi o altă destinație. 

D-l Primar spune că aceasta va fi scoasă de acolo. 

D-l Gâdea Sorin spune că și clădirea fostei maternități ar putea fi o soluție. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că există și o obligativitate legală ca localitățile cu peste 15.000 de 

locuitori să dețină o creșă. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că locuitorii de pe str. Oituz au prezentat o serie de probleme în 

ședința trecută și întreabă care este stadiul de rezolvare a cestora. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în cazul str. Oituz, Nicolae Colceag va exista o modernizare în întregime, 

sub aspect de apă-canal-asfaltare.  

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că este necesară o trecere de pietoni la C.A.P. Turcheș. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, înainte de toate, este necesar să fie realizate trotuarele. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că drumul ține de  C.A.N.D.R. , iar procedura este una de durată, 

trecerea de pietoni de la intersecția cu str. Ciucaș a durat vreo 3 ani până a fost realizată. 

D-l Primar spune că acolo se vor iniția la anul demersurile pentru sistematizarea circulației, respectiv un sens 

giratoriu, întrucât se dorește dezvoltarea ca zonă industrială. 

D-l Kádár Tamás mai spune că cetățeniii s-au plâns că autobuzele nu sunt dezinfectate, constituindu-se în 

focare de infecție (TBC). 

D-l Kristály László spune că este necesară reamenajarea limitatoarelor de viteză unde elevii traversează 

bulevardul principal. 
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D-l Sterpu Ciprian întreabă care este stadiul lucrărilor la Centrul Multicultural și dacă se poate face o vizită 

acolo. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că proiectul trebuia  finalizat din decembrie 2015, iar ulterior au fost 

prelungiri ale termenului, ultima făcându-se acum, data limită fiind de 01.11.2016. Dumnealui mai menționează 

faptul că managerierea acestui proiect a fost inexistentă, la fel ca și colaborarea dintre constructor și proiectant, iar 

Primăria nu a știut să gestioneze această situație, lucrarea pornind oricum cu o întârziere deoarece licitația a fost 

contestată. D-l Primat spune că  i-a convocat pe constructor și pe proiectant  la o discuție, căreia proiectantul nu i-a 

dat curs și mai specifică faptul că sunt vreo 20 de măsuri lăsate de I.S..U., nesoluționate, astfel că în această 

situație există două variante: una ar fi nefinalizarea proiectului, implicit returnarea finanțării plata penalităților 

aferente, dar d-l Primar spune că se va îndrepta pentru recuperarea prejudiciului asupra celor care se vor dovedi 

vinovați, a doua variantă este finalizarea proiectului, cu unele compromisuri, cu realizarea acelui rezervor 

suplimentar de apă și ceea ce se mai impune. D-l Primar spune că s-au purtat discuții cu Compania Apa pentru a 

asigura apă permanent. 

D-l Mureșan Dan-Marius ia cuvântul și spune că este obligatorie existența unei surse intangibile de apă, care 

nu se poate asigura decât prin montarea unui astfel de rezervor. Dumnealui mai întreabă dacă nu poate fi 

contractant un alt proiectant, pe diferența datorată celui de acum, care să-ți dea concursul pentru ducerea la bun 

sfârșit a acestui proiect. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că a sistat plățile și către constructor și către proiectant, până la deblocarea 

acestei situații. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în Monitorul Oficial din această lună a apărut o nouă reglementară 

normativă cu privire la siguranța și securitatea la incendii. 

D-l Nițescu Ciprian spune că normele cu privire la rezerva intangibilă de apă există din anii '70. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că se merge în continuare pe soluții tehnice proaste, nu i se pare 

normal ca rezervorul să fie amplasat suprateran, să i se asigure încălzirea pe timp de iarnă, în condițiile în care ar 

putea fi amplasat subteran. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că este o problemă cu trotuarul din fața Liceului Teoretic George 

Moroianu, unde se parchează obturând deplasarea  pietonilor, iar problema ar trebui dezbătută în Consiliul de 

Administrație al școlii. Dumnealui mai spune că pe str. Verii nr. 22 se produc inundații. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că reglementarea circulației într-o anumită zonă ar trebui supusă 

analizei în comisia de circulație și întreabă dacă aceasta este funcțională. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceasto comisie este lucrativă. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și readuce în discuție problema cuprinderii în noua organigrama a două posturi de 

educatoare pentru grupa de antepreșcolari de la Liceul Zajzoni. Dumnealui mai spune că o delegație de 4 persoane 

la participat la zilele localității înfrățite Kisújszállás  din Ungaria și totodată, lansează invitația de a participa la 

zilele Sfântului Mihai. 

D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că există o problemă cu canalizarea de pe str. Oituz și Unirii, 

unde, după ploaie, sunt emanate mirosuri insuportabile, poate un specialist poate oferi o soluție tehnică viabilă. 

D-l Mureșan Dan-Marius ia cuvântul și spune că, în condițiile în care în Primărie nu sunt specialiști pentru a 

face parte din comisiile de recepție a lucrărilor, consilierii locali, cu expertiză în diverse domenii ar putea să o facă 

pro bono, degrevând astfel și bugetul local de aceste cheltuieli. 

     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 ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                        C.J. GORAN ADRIANA 

          BALASESCU MARIUS                                    

                                                                           Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 
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