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 JUDEŢUL BRAŞOV         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 08.12.2016, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea  

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

următoarea ordine de zi: 

 

 

1.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016- inițiator  PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil 

  - d-l Viceprimar Géczi Gellért  

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

- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Contencios Administrativ 

- d-l Diniță Ardeleanu Constantin– Poliţia Locală 

- d-na Pantilimon Camelia – Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internaționale 

- d-na Necula Geta –  c.j Comp. Relații cu Presa 

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

- televiziunea Brașov TV 

 

  

La şedinta au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-l Sterpu Ciprian, d-na Voicescu Nicoleta-Teonia și d-l Kristály László.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Stoea Gheorghe.  

            D-nul Preşedinte dă citire temeiului legal în baza căruia este convocată ședința de îndată,  enunță și 

supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr.  2805 /08.12.2016, și  se aprobă cu unanimitate 

(15 voturi pentru, d-l Viceprimar lipsește momentan în sala de ședințe). 

 D-l Președinte dă cuvântul d-nei Coman Rodica pentru a explica care este obiectul rectificării 

bugetare de astăzi. 

 D-na Coman Rodica  ia cuvântul și spune că s-au primit două adrese de la D.G.R.F.P. Brașov, prin 

care ni se aduce la cunoștință că s-au primit fonduri, ca urmare a  repartizării sumelor și cotelor defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale și ne comunică repartizarea acestora 

pe U.A.T.-uri. Deasemenea, mai spune că s-au încasat și venituri din donații și sponsorizări în vederea 

acoperirii  cheltuielilor urgente care țin de buna desfășurare a activității instituției. Fondurile primite s-au 

repartizat astfel: 

- Cap. Bug. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe = 27 mii lei;  

- Cap. Bug. 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor = 0,40 mii lei; 

- Cap. Bug. 65.02 Învățământ  = 1.228 mii lei; 

- Cap. Bug. 67.02 Cultura, recreere și religie = 20,40 mii lei; 

- Cap. Bug. 68.02 Asigurări și asistență socială  = 1.203 mii lei ; 

- Cap. Bug. 84.02 Transport = 994 mii lei – care este o sumă pentru echilibrare, pentru recuperarea 

cheltuielilor de reparații efectuate pentru străzi. 
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D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că, împreună cu grupul PNL, susțin votarea rectificării pe 

capitole și întreabă dacă suma primită nu poate rămâne în exedent sau să fie preluată ca venit, fără a fi 

alocată pe un capitol bugetar anume. 

D-na Coman Rodica spune că sunt bani care s-au primit de la bugetul de stat, dacă nu se aprobă acest 

proiect, se pierd  banii care nu pot fi preluați fără a fi corelați cu o cheltuială. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt bani primiți de la bugetul de stat, nu pot fi refuzați, am rămâne în 

istoria ca primul U.A.T. care a făcut acest lucru, acești bani vor rămâne în excedent, dacă se aprobă acest 

proiect de hotărâre. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă de ce acești bani nu sunt alocați pe investiții. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că la acest moment nu mai avem voie. 

D-l Viceprimar întreabă dacă acești bani nu pot intra direct în excedent. 

D-na Coman Rodica spune că acest lucru nu este posibil, banii sunt alocați pentru echilibrarea bugetelor 

locale, ei au fost ceruți cu mult timp în urmă, iar prin aprobarea alocării lor pot fi recuperați o parte din banii 

care au fost cheltuiți. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că cheltuielile care s-au efectuat în anul 2016 au fost 

aprobate de către Consiliul Local, iar acum a constatat că s-a realizat o investiție în Cartierul Gârcini, pe 

partea de iluminat stradal, pe str. Gârcini, despre care nu se știe nimic. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că acele lucrări sunt efectuate pe reaparații și întreabă care este limita 

dintre repații și investiții și dacă acolo a existat iluminat public, întrucât nu se poate repara decât ceva 

preexistent. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că exista parțial. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că la fel se merge și în cazul rigolelor, care se fac pe 

reparații, ocolindu-se procedura și nu se merge pe investiții. 

D-l Primar spune că procedura pe investiții este anevoiasă, iar unde ne încadrăm ca și reparație se face 

așa. 

D-na Pantilimon Camelia ia cuvântul și spune că dacă se făcea proiect pentru rigole, investiția se făcea în 

ani de zile, ori aceasta este o investiție minoră, lucrările de investiții presupun o valoare mult mai mare. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că diferența dintre investiții și repații nu este dată de sumă, 

iar această interpreatare este și cea a Curții de Conturi. 

 D-na Pantilimon Camelia ia cuvântul și spune că pe perioada verificărilor, Curtea de Conturi nu avut 

obiecții vizavi de modul în care au fost realizate rigolele, ci a cerut spre verificare situația de lucrări. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că de 25 de ani rigolele se fac pe reparații, dar acum se pare că, în  

noua optică, ele trebuie trecute pe investiții. 

D-l Președinte i-a cuvântul și spune că ar trebui să se revină la tema întâlnirii de astăzi, respectiv 

rectificarea bugetului. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că susține ideea votării pe capitole, așa cum prevede legea. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că va prezenta veniturile și cheltuielile care au avut influențe, 

astfel: 

- venituri  total = 3.472,80 mii lei:  

     -  cap. 42.02 - Cote defalcate din impozitul pe venit = 27,40 mii lei, se supune la vot și se aprobă 

cu 16 voturi pentru; 

    - subcap. 04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale” = 111 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 

         - cap. 11.02.02 sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraselor si municipiilor = 2.431 mii lei, din care: 
- Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege unităților de 

învățământ, precum și contribuțiile aferente  = 1.052 mii lei; 

- Sume pentru plata drepturilor personalului didactic pensionat, care este îndreptățit să primească 

diferențe salariale pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 = 220 mii lei; 

- Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare 

= 1.203 mii lei; 
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- Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate, în scopul stimulării 

participării în învățământul preșcolar, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 = -44 mii lei. 

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru. 

- cap. 37.02.01 Donații și sponsorizări = 20,40 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru. 

Venituri Sectiune de Functionare = 3.472,80 mii lei,  se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi 

pentru. 

Cheltuieli  total = 3.472,80 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru. 

- Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe = 27 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi 

pentru; 

- Cap. 20.01.01 Furnituri de birou = 27 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 

- Cap. 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor = 0,40 mii lei, se supune la vot și se 

aprobă cu 16 voturi pentru; 

- Cap.  65.02 Învățământ  = 1.228 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 

     Titlul I Cheltuieli de personal = 1.272 mii lei 

 

- Subcap. 65.03.01.Învățământ preșcolar =187,20  

Se supune  la vot și se aprobă cu 16 

voturi pentru; 

 

 - Subcap .65.03.02 Învățământ primar =354,20 

Se supune  la vot și se aprobă cu 16 

voturi pentru; 

 

 -  Subcap. 65.04.01 Învățământ secundar 

inferior =420,00 

Se supune  la vot și se aprobă cu 16 

voturi pentru; 

 

 - Subcap. 65.04.02 Învățământ secundar 

superior =181,60 

Se supune  la vot și se aprobă cu 16 

voturi pentru; 

 

 - Subcap. 65.04.03 Învățământ 

profesional =113,00 

Se supune  la vot și se aprobă cu 16 

voturi pentru; 

 

 - Subcap. 65.05.00 Învățământ 

postliceal =16,00 

Se supune  la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 

- Subcap. 65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului = 44 mii, se supune  la vot și se aprobă 

cu 16 voturi pentru; 

- Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie = 20,40 mii lei, se supune  la vot și se aprobă cu 16 voturi 

pentru; 

-     Cap.  68.02 Asigurări și asistență socială  = 1.203 mii lei, se supune  la vot și se aprobă cu 16 voturi 

pentru; 

      -         subcap. 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate = 540 mii lei, se supune  la vot și se 

aprobă cu 16 voturi pentru; 

-      Titlul I Cheltuieli de personal = 540 mii lei, cheltuieli cu salariile asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap grav, se supune  la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 
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-      Cheltuieli salariale în bani = 540 mii lei, se supune  la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 

- Titlul IX Asistenta sociala = 663 mii lei, se supune  la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru; 

- -Subcap. 57.02.01 Asistenta sociala-ajutor social în numerar = 663 mii lei, se supune  la vot și se 

aprobă cu 16 voturi pentru; 

- Cap. 84.02 Transport = 994 mii lei 

- Subcap. 84.02.03.03 Străzi = 994 mii lei 

- Titlul II Bunuri și servicii = 994 mii lei 

- Art. și alin. 20.02 Reparații curente = 994 mii lei. 

D-l Nițescu Ciprian solicită, pentru acest capitol bugetar, o pauză de deliberare. 

După pauza de deliberare, luată de grupul PNL și de Alianța Împreună pentru Săcele, d-l Nițescu 

Ciprian ia cuvântul și spune că a solicitat o informare cu privire la sumele cuprinse în acest capitol, dar a 

fost incompletă și propune repartizarea acestor bani pentru Spital. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că dacă îi punem la Spital îi vom pierde, deoarece din acel 

capitol nu s-au făcut cheltuieli, ca să nu îi pierdem trebuie să avem bani cheltuiți, pentru că acești  sunt 

pentru echilibrare, pentru recuperarea unor cheltuieli, iar banii care nu au fost cheltuiți trebuie înapoiați la 

bugetul de stat, oricum această sumă se va regăsi în excedent. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că din adresa formulată de Birou  Investiţii  Implementare 

Derulare Proiecte cu Fonduri  Internaționale nu reiese acet lucru. 

D-na Pantilimon Camelia ia cuvântul și spune că atunci când li s-a solicitat să facă respectiva adresă nu 

știau exact pentru ce era, ulterior s-a aflat că suma este pentru echilibrare, că se vor recupera banii care au 

fost deja cheltuiți, întrucât contracte noi nu se mai pot fi încheiate în acest moment. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că, în aceste condiții, banii rămân oricum în excedent. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că acești bani se primesc și trebuie alocați într-un capitol bugetar de 

unde s-au efectuat cheltuieli. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că lucrările de reparații au fost plătite, iar acum recuperăm 

sumele acestea, iar la anul, din excedent, se pot aloca bani pentru Spital. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că dorește ca anul următor excedentul să fie alocat cu preponderenâă 

pentru investiții. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că poate garanta cineva că această sumă de 994 mii lei îi regăsim 

anul viitor ca și excedent. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au depus niște eforturi pentru ca acești bani să ne fie repartizați și ar 

fi păcat să fie pierduți, precizând că anul acesta vom avea un excedent mare, pe care, împreună cu Consiliul 

Local, se va stabili cum și pe ce  vor fi cheltuiți. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că, sintetizând aceste discuții, înseamnă că dacă se votează 

proiectul în forma prezentată de executiv, la anul suma de care se face vorbire se va regăsi în excedent, dacă 

se vor prinde la Spital, îi vom pierde. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și confirmă acest lucru și spune  că această sumă s-a pus acolo în urma 

unei analize economice, mai existând unele lucrări care trebuie finalizate, iar pentru a-i prinde pe Spital, va fi 

necesar să se regăsească obiectivul în lista de investiții, făcute proiecte pentru modernizare, etc. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și cere confirmarea că această sumă trebuia pusă unde aveam cheltuieli 

cel puțin egale cu această sumă. 

D-na Pantilimon Camelia spune că suma cheltuită poate fi și mai mare, cum este și în cazul de față. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că am mers pe o zonă unde încă se mai lucrează, ceea ce 

permite și justificarea pe care trebuie să o facă la data de 31 decembrie.  

     Se supune la vot  Cap. 84.02 Transport = 994 mii lei și se aprobă cu 16 voturi pentru. 

     Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16voturi pentru). H.C.L. nr. 78. 
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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 

             Ing. STOEA GHEORGHE 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


