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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 28.07.2016, 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 aprobarea Contractului de Administrare al domnului Gubernat Ioan, 

admininistrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. - iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire birouri, Str. Ady 

Endre  nr. 44, Săcele”- iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind  prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și 

educațional în Municipiul Săcele” SMIS 47985 şi alocarea sumei estimate de  400.000 lei, din 

bugetul local, necesară finalizării acestuia -  iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai și luna 

 iunie 2016  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea 

profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei,  

din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.; 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, 

 a unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificare  - iniţiator 

PRIMAR  ING. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2016  - iniţiator 

PRIMAR ING.  POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local către Asociația 

Grupul pentru inițiativă locală Corona, având proiectul „SĂ- CE- LE- brăm diversitatea. Teatrul de 

animație în sprijinul comunității”- iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical  deținut de 

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului  

Săcele - iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului situat în 

Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr.76, compus din clădire parter și etaj având 9 săli, sală 

sport, vestiar, birou, laborator, antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara,  exercitat de către 

Centru Bugetar Palatul Copiilor Brașov - iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării 

execedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015- 

iniţiator PRIMAR ING. POPA VIRGIL; 

12. Diverse: 

- Informare Clubul Trans Carpatic; 

- Petiție cetățeni Cart. Bolnoc; 

- Petiție sistematizare circulație Cart. Bolnoc; 

- Raport semestrul I asistenți personali 2016. 

 

La şedinţă au participat: 
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 - d-l Primar Ing. Popa Virgil 

-  pentru d-na Secretar – c.j. Dascalu Bianca 

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

- d-na Danes Cornelia – CompartimentMonitorizare Activitati Culturale si tineret 

- d-na Coman Rodica - Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P. 

- d-na Simion Alina – Serviciul Taxe si Impozite Locale 

- d-l Dinita Ardeleanu Constantin– Poliţia Locală 

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

- d-l Robu Adrian – SCLEP 

- d-na Cristina Fratila - Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social 

- d-na Radu Gabi – Birou Urbanism Patrimoniu 

- d-na Zaharescu Mihaela – Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internationale 

- d-l Matei Ioan – Comp.Coord.Unități de Învățământ, Biblioteca, Spital 

-d-na Stoica Gabriela – Comp. Sănătate şi Securitate în Muncă, Protecţia Mediului 

- d-l Gubernat Ioan – Director SC SERVICII SACELENE SRL. 

- reprezentanți societatea civilă 

 

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

motivat d-l Viceprimar Géczi Gellért, d-l Kadar Tamas și d-l Baila Gheorghe. 

  Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Marius Balasescu.  

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

şedinţei de constituire din data  de 24.06.2016 care anunta ca fata de solicitarile de completare facute in 

sedinta pe comisii de specialitate de catre d-na Voicescu , in sensul mentionarii numelui d-nei judecatoare 

care a partcipat la sedinta de constituire, respectiv d-na Stroiu Oana,  se supune la vot şi se aprobă cu 

unanimitate (16 voturi pentru). 

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:  

    12.  Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Săcele a unei sponsorizări constând în 

realizarea unui „ Teren de sport” pe terenul aparţinând Şcolii Gimnaziale nr. 5 Săcele; 

    13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor necesare în vederea amplasării unui 

monument istoric în “Pasul Bratocea” 

    14. Diverse : Informari : - Raport privind stadiul de realizare a planului urbanistic general al Municipiului 

Săcele 

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

d-l Primar, conform Dispoziției nr. 1399/21.07.2016 și se aprobă cu unanimitate.  

        D-nul Presedinte propune luarea de cuvant de catre cei prezenti in sala si dezbaterea informarilor de pe 

ordinea de zi. In acest fel da cuvantul reprezentantei grupului de voluntari intitulat Proactivi pentru Garcini 

care aduce la cunostinta faptul ca au activitate la Centrul de Zi si ca in sala se afla reprezentanti ai grupului 

format din elevi de la unitati scolare din Sacele, iar ca material informativ au distribuit in sala tuturor 

consilierilor o serie de propuneri pentru imbunatatirea activitatii pe care o desfasoara. In material sunt 

prezentate deasemenea si problemele identificate in teren, probleme dealtfel cunoscute. Sunt prezentate si 

anumite solutii identificate de acest grup legate de infrastructura, de transport si de anumite facilitati de care 

sa poata beneficia elevii. Reprezentanta grupului informeaza ca sunt interesati sa devina un grup de initiativa 

comunitara si doresc sa colaboreze in rezolvarea oricaror probleme legate de comunitatea din Garcini. 

Proiectul inceput anul trecut va continua si la anul. Totodata considera faptul ca cei  din comunitate trebuie 

sa participe, sa fie implicati in rezolvarea problemelor lor si sa fie consultati in luarea deciziilor. Deasemenea 

sunt gata sa raspunda la orice probleme si sa-si ofere sprijinul. 

        D-nul Presedinte propune trecerea la urmatoarea informare si da cuvantul D-lui Plesca Alin care aduce 

la cunostinta faptul ca este initiatorul unui concurs de down hill, concurs ce se intituleaza “Hard off Sacele” 

find o competitie de ciclism ce are loc anual in perioada 7-10 octombrie si solicita sprijin pentru realizarea 

fostului traseu din Bunloc fiind destul de greu practicabil si precum si sprijin in rezolvarea unor mici 



 3 

probleme cu detinatorii de terenuri din zona. Deasemenea solicita sprijin financiar de la bugetul local in 

vederea organizarii si desfasurarii competitiei. In prezent se lucreaza la elaborarea proiectului nedetinand la 

aceasta data toate argumentele, urmand ca la sedinta urmatoare sa prezinte atat  proiectul cat si necesitatile. 

        D-nul Primar intreaba ce suprafata are traseul precum si de unde pana unde se intinde. 

        D-nul Plesca raspunde ca traseul are circa 2700-2600 m coborare si pleaca din varful dealului din 

Bunloc si pana la baza telescaunului. 

        D-nul Primar apreciaza ca este foarte interesant proiectul si afirma ca sustine aceste demersuri. 

Totodata aminteste faptul ca daca pana in luna august se vor prezenta toate detaliile si proiectul, va acorda 

suportul necesar desfasurarii concursului. 

        D-nul Presedinte afirma ca partea cea mai importanta este partea financiara. Este necesara o estimare. 

        D-na Voicescu ia cuvantul si solicita denumirea asociatiei sediul organizatiei si daca sunt constituiti. 

        D-nul Plesca informeaza ca nu sunt constituiti intr-o asociatie deocamdata, ca formalitatile de 

constituire sunt in derulare si ca doresc continuarea acestei competitii fiind foarte importanta pentru sportul 

romanesc avand si solicitari de participare de la straini. 

        D-nul Gadea spune ca este obligatoriu sa fie constituiti intr-o asociatie in caz contrar nu vor putea 

obtine fonduri pentru desfasurare. 

        D-ra Hlavathy intreaba daca aceasta organizatie se constituie doar pentru acest concurs sau vor avea si 

alte activitati 

        D-nul Plesca spune ca nu numai pentru acest concurs ci si pentru alte activitati si alte proiecte. 

        D-nul Panait intreaba daca se gandesc sa se organizeze sub egida unui alt ONG deja existent, avand in 

vedere timpul scurt. Totodata propune afilierea la asociatia colegilor de la UDMR care au deja organizat 

“Sacele pedaleaza” sau isi pune la dispozitie si Asociatia Impreuna pentru Sacele. 

        D-ra Dascalu aduce la cunostinta ca aceesarea de fonduri nerambursabile de la bugetul local a fost 

epuizata pentru anul 2016. Anual are loc doar o sesiune de proiecte pentru accesarea de fonduri 

nerambursabile de la bugetul local. 

        D-nul Pascu afirma ca din cunostintele sale este unul din cele mai apreciate trasee, mai sunt din cate stie 

doar 2 in tara unul la Baia Mare si altul in Postavarul si totodata intreaba daca exista fundamentat un calcul 

estimativ al costurilor ce implica desfasurarea concursului, daca mai este practicabil traseul sau este nevoie 

de reabilitari, daca s-a mers in teren. 

        D-nul Plesca afirma ca estimeaza cam 100 de participanti din toata tara, ca limita de varsta incepe de la 

14 ani si ca inca nu au estimat costurile dar le vor  prezenta la urmatoarea sedinta de consiliu. Totodata 

afirma ca traseul exista in proportie de 70% dar zona aflata la baza dealului este formata si din proprietati 

private pentru care solicita sprijin administratiei. 

        D-ra Dascalu precizeaza faptul ca daca traseul strabate proprietati private este nevoie de acordul 

proprietarilor si  ca administratia locala nu are competenta necesara sa dispuna asupra acestor propretati. 

        D-na Hlavathy spuen ca poate ar trebui acordul si al RPLP-ului ca sunt administratorii fondului 

forestier din moment ce trece traseul prin padure. 

        D-nul Popa spune ca daca exista acordul proprietarului, adica al Consiliului Local, nu au nimic de 

obiectat. Traseul este facut in 2007 are 3200 m, au fost deja 2 etape de campionat national si o etapa de 

campionat european, cu mici amenajari se poate aduce la starea normala de functionare. Plecand de la 

telescaun se intinde pe cca 700m in padure dupa care iese pe pasunile oamenilor, dupa care iara intra in 

padure si iese pe proprietati private unde la baza exista o doamna care a cam creat probleme cu accesul pe 

proprietatea dansei solicitand bani ca se tranziteaza terenul si inca un domn care nu a creat nici un fel de 

probleme. Probleme grave nu s-au intampinat nici la celelalte competitii 2008-2009-2010. 

        D-nul Presedinte intreaba in ce sens probleme grave. 

        D-nul Popa precizeaza faptul ca in afara de faptul ca proprietara de la baza care a solicitat chirie alte 

probleme nu au fost. 

       D-nul Primar intreaba de ce s-a stopat concursul. 

       D-nul Popa afirma ca Telescaunul nu a mai functionat pentru ca nu a mai primit autorizatie de 

functionare 2 ani de zile iar  orice competitie de acest gen presupune o instalatie de transport pe cablu pentru 

ca sunt multi competitori. La ultima editie de campionat european au participat vreo 380 de concurenti din 
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12 tari. Acum de 2 ani functioneaza iarasi telescaunul. Ceilalti organizatori de pana acum pentru ca nu au 

fost sprijiniti deloc de catre administratie s-au mutat in alta locatie unde exista interes. 

        D-nul Presedinte da cuvantul in continuare D-nei Danes Cornelia pentru a prezenta proiectul de 

hotarare tot de pe  suplimentare respectiv ” Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor 

necesare în vederea amplasării unui monument istoric în “Pasul Bratocea” 

        D-na Danes da citire proiectului de hotarare si raportului de specialitate. 

        D-na Voicescu intreaba daca stim deja in ce va consta aceasta comemorare, daca exista poze. 

        D-na Danes spune ca nu avem inca poze , ca timpul este foarte scurt, ca terenul pe care se face 

amplasarea apartine Municipiului Brasov exista si un acord scris de principiu al Municipiului Brasov iar 

evenimentul  va consta in amplasarea unui monument din marmura de  Ruschita cu amprenta la sol de 2 

metri,  1,5 latime, 1,5 inaltime, si 0,5 m grosime, va fi amplasat exact la hotarul intre Municipiul Sacele si 

Comuna Maneciu. Pe acest monument vor fi inscriptionate cuvinte gen” lauda Eroilor” si o strofa din 

cantecul “ Treceti batalioane romane Carpatii”, cantec care a fost intonat si acum 100 de ani la trecerea 

trupelor romane prin Ardeal. 

         D-na Voicescu intreaba de cine este sustinuta aceasta actiune si cand va avea loc acest eveniment. 

         D-na Danes: spune ca actiunea este sustinuta in totalitate de Primaria Mun. Sacele. S-a dorit ca aceasta 

actiune sa fie impartita cu Primaria Maneciu dar din pacate d-lor nu vin parte la proiectul nostru, vor fi 

invitati si dansii la eveniment si pe langa dansii vor mai participa si Fortele Aeriene “Henri Coanda” si 

Brigada Sarmisegetusa care vor veni cu 2 batalioane, dar din pacate trebuiesc bugetati si acestia tinand cont 

ca  prevederile legale nu le permite sa participe la asemenea evenimente decat conra cost. Evenimentul va 

avea loc la data de 16 august 2016. 

        D-nul Presedinte intreaba daca mai sunt discutii 

       D-ra Hlavathy: Eventual daca se stie care este suma. 

       D-na Danes spune ca monumentul costa 10.000 lei ca are 2-3 tone, transportul ei si inscriptionarea pe 

langa astea mai sunt  cheltuieli pana la 22.000 lei cu protocolul.  

        D-nul Presedinte supune la vot acest proiect de hotarare. Se adopta cu unanimitate de voturi.  

        D-nul Presedinte da cuvantul D-nei Radu Delia reprezentanta a zonei Bunloc pentru a sustine 

informarile de pe suplimentarea ordinii de zi cu privire la Bunloc. 

        D-na Radu Delia: aduce la cunostinta toate problemele existente in zona Bunloc si prezentate pe larg in 

informarile privind acest subiect de la punctul Diverse. Printre problemele expuse se numara adresele 

formulate catre diverse institutii ca Primaria Sacele si Consiliul Local Sacele, Consiliul Judetean Brasov, 

CNADNR cu privire la lipsa unui acces in sosea ceea ce faciliteaza numeroase accidente in zona ( zona 

BMV-  Peugeot- Electroprecizia), cu privire la strazile din zona care nu sunt ingrijite, iarna nu se 

dezapezeste, vara nu se dezteleneste, buruienile ajungand mai inalte ca masinile , cu privire la lipsa unei 

statii de autobuz, lipsa de trotuare in zona. Din anul 2013 se fac reclamatii cu privire la zona respectiva 

cuprinsa intre Apa Rece si Bunloc ANL si nu sunt luati in seama. D-na afirma ca populatia reprezinta o 

enclava invizibila pentru autoritati, insignifianti si o bataie de joc a tuturor. Daca Primaria Sacele nu poate 

face nimic sa se faca parteneriate cu RAT Brasov, pentru transportul in comun pana acolo.  

        D-na Voicescu afirma ca si ea si restul colegilor consilieri au primit toate plangerile formulate din 2013 

despre problemele din zona si intreaba aparatul tehnic din Primarie ce masuri sunt de luat. Ce s-a intreprins 

de la ultima interpelare a doamnei in vechiul consiliu local si ce se poate face in continuare. 

        D-nul Primar spune ca acorda dansul un raspuns. Ceea ce prezinta doamna este un subiect regretabil 

care treneaza de multi ani si pe care il cunoaste foarte bine. S-au luat cateva masuri si sunt prezentate in 

continuare. Legat de sensul giratoriu respectiv unde este punctul de informare turistica, se va realiza un sens 

giratoriu. Saptamana viitoare va avea loc o intalnire cu Presedintele Consiliului Judetean pentru a rade acea 

constructie, respectiv punctul de informarea turistica, in maxim 2 luni de zile. Pentru acel teren sa fie fara 

sarcini s-a dat drumul la realizarea unui studiu de fezabilitate pentru a crea un sens giratoriu in acea zona 

care se va realiza in cursul anului 2017. Acest sens nu se va realiza peste noapte. Se vor face studii proiect 

tehnic si realizarea acestuia care sa faciliteze accesul in Cartierul Bunloc si zona Apa Rece. In ceea ce 

priveste a doua chestiune legata de strazi, este stiut de toata lumea prezenta,  ca in 2006 s-au cedat toate 

strazile din Cartierul ANL Bunloc la Consiliul Judetean pentru a fi asfaltate si reparate dar nu s-a intamplat 

acest lucru. Si pe aceasta tema se va intalni cu reprezentantii Consiliului Judetean pentru a prelua aceste 
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strazi la municipalitate, opinand ca se pot realiza in maxim 2 luni. Anul acesta se va repara str. Fagului de la 

A la Z. Legat de balarii s-a luat initiativa si s-au taiat. Ulterior in anul 2017, 2018 sa va repara str. Molidului, 

Stejarului, Frasinului si Bunloc. 

        D-na Radu Delia spune ca si Politia ar putea lua masuri de urgenta pentru montarea unor oglinzi care sa 

faciliteze accesul in siguranta in sosea. Este o zona expusa si predispusa la multe accidente atat in interiorul 

cartierului cat si la iesirea in sosea. 

        D-nul Primar afirma ca va lua masuri impreuna cu Comisia de circulatie iar in ceea ce priveste 

transportul local in zona, se va cauta o solutie impreuna cu SC Servicii Sacelene SRL. 

        D-na Radu Delia mai precizeaza faptul ca intervalul la care circula autobuzul 17 barat este de 70 de 

minute. Statie nu exista. Este doar o halta pe marginea carosabilului. Nu exista nici afise cu orarele de 

circulatie a autobuzelor din Sacele. D-nul Gubernat de la Regie i-a spus ca au fost tentative de amenajare 

statii, dar tentativele au esuat. Au esuat pentru ca si panourile cu orarele de circulatie lipsesc cu desavarsire. 

        D-nul Primar reitereaza faptul ca in luna septembrie se va gasi o solutie convenabila de a realiza 

transportul in comun si in acea zona. In acest sens se va realiza si o colaborare cu Municipiul Brasov. 

         D-na Radu Delia mai afirma ca este necesar sa se monteze supraveghere video la sosea , la DN1 si sa 

se faca si o trecere de pietoni ca sa nu se mai spuna ca se traverseaza neregulamentar. 

        D-nul Gadea afirma faptul ca daca Municipiul Sacele ar amenaja o trecere de pietoni acolo ar intra intr-

un conflict grav cu CNADNR-ul si cu Politia. Mai mult decat a purta convorbiri cu aceste institutii nu se 

poate face. 

        D-na Radu Delia spune ca a facut numeroase sesizari la CNADNR si la IPJ si intreaba daca 

municipalitatea nu a fost consultata. 

        D-nul Primar spune ca nu dar ca va avea dansul discutii cu cele doua institutii. 

        D-na Radu Delia mai precizeaza faptul ca vecinii dansei stau in bezna si nu intelege de ce se platesc 

acolo cele mai mari taxe si impozite desi conditiile din zona sunt sub categoriile D sau E. 

        D-nul Primar spune ca in acea zona denumita  Apa Rece, respectiv str. Carpenului este o problema 

legata de PUZ-ul din zona. Acel Puz nu a fost respectat. S-a realizat un alt PUZ modificator in zona si se 

incearca sa se puna lucrurile in ordine acum. 

        D-nul Presedinte da in continuare cuvantul pentru urmatoarea informare. 

        I-a cuvantul d-nul Dan Liviu de pe str. Oituz nr.48  care ridica aceasi veche problema cu str. Oituz. 

Aduce la cunostinta ca a facut numeroase informari ca stie ca a fost inclusa strada in proiectul de asfaltare, in 

luna mai. 

        D-nul Primar informeaza faptul ca cunoaste problema ca a fost pe teren chiar si in preziua sedintei si in 

urma cu doua saptamani si ca se va realiza ce s-a prevazut in programul de investitii si mai mult se va face si 

str. Colceag. 

        Ia cuvantul D-nul Serafie Ioan de pe str. G. Moroianu 226 care aduce in discutie problema existenta in 

curba denumita “Cracii lui Adela” , locatie expusa pericolelor si accidentelor si propune degajarea zonei 

respective prin preluarea imobilului existent chiar in zona, imobil nelocuit si aflat in paragina. Mai 

completeaza ca in zona au murit 5 oameni ca nu e nici un loc de traversat. Casa in discutie apartine fostei 

familii Jinga si ulterior cumparata de d-nul Petofi care n-a mai facut nimic la imobil, exista disponibilitatea 

de vanzare si poate se gaseste o solutie de a fi cumparata si apoi demolata pentru a fi creat acces mai bun in 

zona. Totodata aduce la cunostinta si faptul ca tot in aceasi zona canalizarea este defectuoasa, se infunda. 

Dansul a decolmatat canalul si l-a ingrijit 30 de ani. 

       D-nul Primar spune ca a inteles problema expusa, ca se va prezenta in maxim 2 saptamani pentru a 

vedea exact la fata locului ce se va putea realiza. 

        D-na Voicescu intervine si solicita celor de la Proactivi pentru Garcini un program cu toate activitatile 

ce si le-au propus pana la sfarsitul anului. 

        D-nul Preşedinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre  privind aprobarea Contractului de Administrare al domnului Gubernat Ioan, 

admininistrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
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Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu o mentiune in sensul stabilirii unui termen pana la care noul 

administrator al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L sa fie desemnat. 

D-nul Presedinte da cuvantul la discutii. 

D-na Iordache aduce la cunostinta D-lui Gubernat anumite recomandari privind o mai buna functionare 

a autobuzelor. In acest sens vorbeste despre problema taxatoarelor din autobuze care nu sunt actualizate sau 

chiar nu functioneaza, ori sunt dispuse doua pe aceeasi bara iar in momentul aglomerarii nu se pot face 

biletele fara incidente. Interiorul autobuzelor nu este curatat, plus ca cetatenii daca ar dori sa anunte pe 

cineva de la Societate ar trebui sa citeasca toate afisele din autobuz pana ar gasi un numar de telefon. 

D-nul Panait i-a cuvantul si spune ca D-nul Gubernat este fostul director al RAGCPS Sacele, regie care 

acum s-a transformat in societate comerciala. Aduce in discutie ca pana nu demult toata lumea a fost in 

campanie electorala si considera ca atat el cat si restul colegilor au avut reactii vehemente la calitatea 

transportului din Sacele. Daca D-nul Gubernat a demonstrat in ultimii 4 ani calitati manageriale 

extraordinare in ce priveste regia este corect sa i se permita sa semneze din nou un contract de administrare. 

Dansul afirma in continuare  ca are dubiile sale privind achitarea onorabila  asupra unor puncte din 

contractul de administrare respectiv art.21, 24, 36. In ceea ce privesc atributii legate de functiile manageriale, 

coordonare eficienta a personalului, calitatea pregatirii profesionale a personalului din subordine, puncte 

sensibile de care si sacelenii se plang ca D-nul Gubernat nu s-a achitat pana acum. Nu exista o garantie ca se 

va putea achita de aceste obligatii in urmatoarele luni. Exista vreo garantie ca doleantele d-nei din Bunloc 

vor fi luate in discutie ca sa se poata realiza accesul mai facil in zona respectiva?  

D-ra Dascalu aduce la cunostinta faptul ca acest contract de administrare al D-nului Gubernat este 

valabil pana la numirea prin concurs a noului administrator. Criteriile si conditiile de concurs vor fi stabilite 

de catre Consiliul Local in calitatea sa de Asociat unic. 

D-nul Panait afirma ca e normal sa se stabileasca o data pentru sustinerea concursului si spune totodata 

ca orice alt angajat ar fi trebuit sa faca sau sa se implice sa faca performanta la Regie. 

D-ra Dascalu spune ca propunerea privind administrarea in continuare a societatii s-a facut in consiliul 

local si a fost votata in acest sens. 

D-na Radu Delia intervine si spune ca din 2013 a facut solicitari pentru mijloace de transport in zona in 

care locuieste. Precizeaza ca este necesar sa fie stabilite obiective de performanta cu termene care trebuie 

realizate. 

D-nul Presedinte intervine si o interpeleaza pe D-na Radu Delia daca circula cu autobuzul de Sacele. 

D-na Radu Delia spune ca nu circula cu autobuzul de Sacele dar ca il vede de la Practiker. 

D-nul Sterpu intervine si solicita ca luarea cuvantului in sedinta sa fie dupa ce se permite acest lucru de 

catre presedintele de sedinta si intreaba Biroul Juridic daca sunt probleme in stabilirea unui termen pentru 

organizarea concursului. 

D-ra Dascalu spune ca termenul va tine cont de propunerea criteriilor si de procedurile ce trebuiesc 

facute pentru organizarea concursului. 

D-nul Sterpu continua si intreaba daca aceste criterii nu vor fi stabilite de Consiliu? 

D-ra Dascalu raspunde spunand ca aceste criterii trebuiesc analizate si stabilite de catre Consiliul Local 

in calitatea sa de Asociat Unic in aceasta societate. 

D-nul Primar intervine si spune ca acest termen sa fie maxim 1 Noiembrie, stabilit printr-un 

amendament. 

D-ra Dascalu spune ca se poate formula un amendament la proiectul de hotarare in care sa se 

stabileasca termenul. Comisia care a initiat aceasta remarca sa formuleze amendamentul. 

D-nul Panait propune ca amendament stabilirea si numirea noului administrator sa se faca in 3 luni 

maxim pana la 1 Noiembrie. 

D-nul Presedinte supune la vot acest amendament. Se aproba cu unanimitate de voturi. Se supune la vot 

proiectul de hotarare cu amnedamentul. Se voteaza cu unanimitate de voturi. 16 voturi 

In continuare se trece la punctul 2 al ordinii de zi suplimentata  si anume Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire clădire birouri, Str. Ady Endre  nr. 44, Săcele” 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
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Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-nul Presedinte da cuvantul la discutii iar in lipsa acestora supune la vot acest proiect. Se aproba cu 

unanimitate de voturi. 16 voturi 

D-nul Presedinte trece la proiectul nr.3 al ordinii de zi suplimentata si anume: Proiect de hotărâre 

privind  prelungirea termenului de finalizare a proiectului „Centru multicultural și educațional în 

Municipiul Săcele” SMIS 47985 şi alocarea sumei estimate de  400.000 lei, din bugetul local, necesară 

finalizării acestuia. 

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. 

D-nul Presedinte da cuvantul pentru discutii. 

D-na Voicescu intreaba cand vor fi gata toate lucrarile ca acest Centru Multicultural sa poata functiona. 

D-na Vaida Marcela afirma ca nu poate da un termen pana la care va fi functional dar exista obligatia 

incadrarii in termen. 

D-nul Primar intervine si afirma faptul ca trebuie finalizat pana la 31 octombrie acest an in caz contrar 

vor  trebui returnati 100 de miliarde lei. Nici nu se poate gandi ca nu se va reusi finalizarea. Acest termen 

este imperativ si este ultimul termen care s-a aprobat dupa interventii. Zilele acestea se fac demersuri la 

Compania Apa pentru a obtine un document pentru a-l putea prezenta la ISU care sa ne agrementeze si poate 

nu cheltuim nici acei 400 mii lei. 

D-nul Presedinte supune la vot. Se aproba cu 14 voturi pentru si doua abtineri: D-na Iordache si D-nul 

Panait. 

Se trece la punctul nr.4 al ordinii de zi suplimentata si anume : Proiect de hotărâre pentru  aprobarea 

decontării cheltuielilor de transport pe luna mai și luna iunie 2016  pentru cadrele didactice şi personalul 

didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă 

 Se 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 16 voturi pentru.  

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

Proiectului de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei, din 

bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A 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 

D-nul Presedinte invita la discutii. 

D-nul Sterpu ia cuvantul si aduce la cunostinta faptul ca dupa cum se stie exista un regulament de 

acordare de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru diferite domenii de activitate, sport cultura 

culte. Proiectele au fost prezentate intr-o singura sesiune organizata pentru anul 2016. Astfel toate persoanele 

si asociatiile interesate sa obtina fonduri de la bugetul local intra in proiectul respectiv. Proiectul inseamna sa 

depui un  buget al proiectului sa primesti un punctaj si sa primesti o suma de bani. Problema dansului cu 

aceasta alocare de 20 de mii de lei cu titlu de sponsorizare considerata ca desi legala nu este etica, fiind o 

driblare a acestui regulament. Aceasta sponsorizare se da din profitul RPLP Sacele care ar trebui virat la 

bugetul local, la finalul anului bugetar, undeva in martie anul viitor. Mai mult decat atat fara a avea o 

problema cu vreuna din entitatile care primesc sume aici cu titlu de sponsorizare,  sa primeasca si fonduri 

nerambursabile si sponsorizare in completarea acestor fonduri.Consiliul local nu poate acum decat sa 
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confirme ca s-a gasit o portita ca sa obtina fonduri. D-nul Sterpu precizeaza in continuare ca a votat favorabil 

pentru ca de la Clubul sportiv FC Precizia in urma analizarii proiectului comisia a taiat din bani, ceea ce nu 

este corect din punctul dansului de vedere. Pe viitor acesta propune ca prin hotarare de Consiliu Local sa nu 

se mai acorde sponsorizari asociatiilor care deja au aplicat pentru obtinerea de fonduri nerambursabile de la 

bugetul local. 

D-na Voicescu intervine si spune ca ar trebui sa fie revizuite aceste regulamente. 

D-nul Gadea intervine si afirma ca sustine punctul de vedere al D-lui Sterpu considerand ca a fost 

absolut inetica calcularea procentuala a banilor alocati in functie de procentul obtinut la proiectul depus. 

Aceasta sponsorizare este de fapt o completare a acelor fonduri. Sustinerea echipei de fotbal nu se poate face 

decat cu anumite sume. Trebuie sa se revina asupra regulamentelor si sa se stipuleze ca cine aplica pentru 

fonduri nerambursabile nu mai poate beneficia de alte sponsorizari. 

D-nul Sterpu intervine si spune ca singura situatie in care s-ar putea taia din fondurile de la bugetul 

local ar fi situatia cand sumele solicitate ar depasi bugetul alocat. Totodata afirma ca trebuie avuta atentie pe 

viitor sa se evite situatii in care un proiect nu intruneste punctaj maxim si aplica la RPLP pentru o 

sponsorizare. Regulamentul a fost facut tocmai pentru a elimina astfel de situatii. 

D-nul Nitescu intervine si afirma ca aici nu este vorba de clubul sportiv ci de oricare alta entitate care 

solicita fonduri de la bugetul local pentru sprijinirea activitatii. Este vorba de principiu. 

 D-ra Hlavathy intervine si spune ca ar putea interveni o problema si sa solicite sponsorizari si celelalte 

entitati care au aplicat pentru fonduri si nu au primit sumele integrale. 

D-nul Popa spune ca teoretic s-ar putea intampla si o astfel de situatie. 

D-na Coman intervine si afirma ca nu este vorba de fonduri nerambursabile. Mai afirma ca Primaria 

este implicata intr-un proiect Turismul Sacelean care are 3 evenimente Santilia , Sfantul Mihail si Roadele 

Pamantului. Sponsorizarea pentru Primarie este bagata pe cultura si nu de la fonduri nerambursabile se fac 

platile. 

D-nul Presedinte supune la vot  se aproba cu 15 voturi pentru si o abtinere a D-rei Hlavathy. 

D-nul Sterpu intervine si adauga o remarca privind modul de intocmire a proiectului de hotarare si 

propune ca pe viitor fiecare sponsorizare sa faca obiectul unui articol distinct ca sa poata fi votat pe articole. 

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

Proiectului de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele, a 

unor bunuri – mijloace fixe în scopul scoaterii din funcțiune, casare și valorificare şi solicită Comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil cu discutii in plen 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-nul Presedinte da cuvantul la discutii. 

D-nul Popa spune ca a sesizat ca in acest proiect de hotarare avem mai multe obiecte si de patrimoniu si 

de executie contabila ceea ce nu prea este corect. 

D-na Radu Gabi ia cuvantul si spune ca este vorba de bunurile din evidentele contabile care figureaza in 

domeniul public. Ceea ce a scris in material apartine domeniului public. Terenul de care se face vorbire nu 

face parte din anexa. Nu s-a operat in contabilitate un schimb imobiliar care a avut loc in anul 2007. 

D-nul Popa Cristian intreaba daca terenul ce a facut obiectul schimbului este prins in patrimoniu? 

D-na Radu Gabi raspunde afirmativ. Este prins in patrimoniu pentru ca este curtea Scolii nr. 1. Si este 

in domeniul privat. 

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

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

proiectului de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2016  şi 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. 
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Se supune la vot  şi se aprobă  cu 16 voturi pentru 

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

de  hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local către Asociația Grupul pentru 

inițiativă locală Corona, având proiectul „SĂ- CE- LE- brăm diversitatea. Teatrul de animație în sprijinul 

comunității”    şi 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. 

D-nul Presedinte da cuvantul la discutii. 

D-nul Sterpu spune ca are niste intrebari simpatice cu privire la ce anume se celebreaza. Nu au avut 

prea multe detalii la acest proiect cu privire la ce diversitate se refera celebrarea. Fiind un proiect deja 

analizat trecut printr-o contestatie, nu s-au cunoscut prea multe detalii la sedinta pe comisii.        

Se supune la vot proiectul  şi se aprobă cu 14 voturi pentru, 2 abțineri. D-nul Munteanu Gheorghe si D-

nul Kristaly. 

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

proiectului de hotărâre  privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical  deținut de 

CABINET MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele şi solicită 

Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

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

proiectului de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită asupra imobilului situat în 

Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr.76, compus din clădire parter și etaj având 9 săli, sală sport, 

vestiar, birou, laborator, antreu, hol casa scării, coridor, magazie, debara,  exercitat de către Centru Bugetar 

Palatul Copiilor Brașov şi 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 16 voturi pentru.  

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

proiectului de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării 

execedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015  şi 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. 

D-nul Presedinte da cuvantul la discutii. 

D-na Coman Rodica spune ca fata de sedinta pe comisii au intervenit niste modificari ce au fost 

cuprinse in Nota de completare nr.44233 / 28.07.2016 si da citire notei de completare. 

D-nul Presedinte supune la vot proiectul de hotarare impreuna cu completarea adusa si se adoptă cu 16 

voturi pentru. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire 

proiectului de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Săcele a unei sponsorizări constând în 

realizarea unui „ Teren de sport” pe terenul aparţinând Şcolii Gimnaziale nr. 5 Săcele  

D-ra Dascalu prezinta proiectul de hotarare de pe suplimentarea ordinii de zi si raportul de specialitate. 
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D-nul Arhitect sef  ia cuvantul si aduce in discutie anumite detalii tehnice privind realizarea acestui 

teren de sport. Acest spune ca a purtat discutii cu constructorul care mai are de luat un aviz de la mediu si 

apoi va demara lucrarea dupa obtinerea autorizatiei de construire. 

D-ra Dascalu da citire unor clauze contractuale din contractul de sponsorizare cu privire la transferul 

dreptului de proprietate in patrimoniul Mun. Sacele dupa receptia finala fara nici un fel de remuneratie in 

schimb. 

D-nul Primar ia cuvantul si spune ca  va da cateva detalii. Acest proiect a inceput undeva prin luna 

martie, este un proiect bine venit pentru copii, spatiul este suficient existand in zona 17 mii de metri patrati, 

acest teren de sport va avea si nocturna. Terenul va fi amplasat intr-o margine si nu in mijlocul lotului si 

considera ca este de bun augur pentru copii care invata la Scoala nr.5. 

Dl Panait intervine si spune ca trebuie facut ceva cu groapa de gunoi din preajma scolii si ar avea o 

solutie acum daca tot se amenajeaza terenul de sport sa se extinda curtea scolii in asa fel incat sa se faca 

imposibila depozitarea deseurilor. 

D-nul Primar spune ca este adevarat ca este o problema cu depozitarea gunoaielor acolo dar ca in 

maxim doua luni se vor rezolva si aceste probleme. 

D-na Voicescu ia cuvantul si saluta aceasta initiativa de a realiza ceva la Sacele , lucru care se intampla 

dupa mult timp si spera ca pe viitor vor fi cat mai multe initiative de acest gen pentru a putea intra pe un 

fagas normal. 

D-nul Primar mai adauga faptul ca firma Benchmark este o firma de mare anvergura care isi are sediul 

pe platforma industriala de la Ghimbav. 

D-nul Presedinte supune la vot  şi se aproba cu 15 voturi pentru ( 15 consilieri prezenti in sala la 

momentul votului.. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la Diverse si da cuvantul D-lui Arhitect sef pentru a prezenta 

informarea privind stadiul de realizare al PUG-ului. 

D-nul arhitect da citire raportului solicitat la informari.  

D-nul Primar ia cuvantul si spune ca situatia privind PUG-ul este foarte grava motiv pentru care a si 

dorit sa se discute acest subiect ca si informare in plenul sedintei. PUG-ul la momentul actual este in faza de 

prelungire lucrandu-se si la ora actuala dupa cel aprobat in anul 2001. Reactualizarea lui a inceput in anul 

2008 , avea termen de finalizare 2011, s-a vazut valoarea, a fost platita intreaga suma din pacate, chiar si 

peste,  aceste chestiuni vor fi verificate si de alte organe, acest contract a fost prelungit prin 11  acte 

aditionale si s-a ajuns in anul 2016 cand PUG-ul nu este finalizat si considera ca exista un blocaj pe undeva 

vizavi de Transelectrica. Fara avizul de la Transelectrica nu se va putea realiza acest PUG. Acest aviz 

presupune un studiu de coexistenta care presupune sa mutam o serie de stalpi care dupa o analiza sumara ar 

insemna cel putin 2 bugete ale municipalitatii. Aduce la cunostinta si faptul ca a purtat discutii cu cei de la 

Urban Team care realizeaza acest plan si le-a comunicat ca nu mai este de acord sa prelungeasca cest 

contract, se va trage linie si se va analiza ce s-a facut si ce nu urmand sa se ia masurile necesare. Fara acest 

plan situatia este grava, nu se cunosc care sunt delimitarile zonelor rezidentiale, de industrie. De la un 

asemenea plan pleaca toata dezvoltarea municipalitatii. Pana pe 15 august mai e in vigoare prelungirea si 

considera personal ca aceasta societate nu va realiza acest PUG. 

D-na Voicescu intreaba daca in contract nu exista penalitati pentru nerealizarea planului? 

D-nul Arhitect precizeaza ca in contract se prevedea plata esalonata in 3 transe a valorii contractului. 

30% la predarea studiilor preliminare, 40% la predarea planului efectiv si 30 % la finalizare. 

D-nul Nitescu intervine si afirma ca a fost un act aditional care prevedea plata lunara, dar ca trebuie 

vazut ce se poate face acum. Daca acea firma a primit toti banii ce interes mai au acum sa termine. Trebuie 

analizate penalitatile din contract.  

D-na Voicescu spune ca acea firma nu a predat nimic si nu au fost respectate clauzele contractuale. 

 D-nul Primar spune ca ratiunea prezentarii acestui raport a fost tocmai pentru a se cunoaste problema si 

daca se doreste va pune la dispozitie si contractul pentru a fi analizat urmand a lua impreuna decizia daca se 

continua cu aceasta firma sau se opreste aici si se vor face demersuri pentru a se merge in instanta pentru a 

recupera banii. 

D-nul Popa spune ca o firma serioasa in 6 luni poate realiza PUG-ul. Mai sunt in situatia aceasta si alte 

unitati administrativ teritoriale care sunt obligate de Transelectrica sa faca acest studiu de coexistenta si 
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UAT-urile au actionat in instanta prin ordonanta presedentiala pentru a obliga aceasta societate sa emita 

avizul. 

D-nul  Presedinte da cuvantul la diverse. 

D-ra Hlavathy intreaba daca se poate tine festivitatea de deschidere la zilele Sfantului Mihail in Centru 

Multicultural. 

D-nul Primar spune ca pana nu exista avizul ISU nu se poate face deschiderea oficiala si raspunsul la 

acest moment nu se poate da. 

D-nul Kristaly spune ca vrea sa semnaleze un fapt neplacut la care a asistat si anume la acela ca 

muncitorii care vopsesc bordurile au folosit vopseua pentru a murdari portile locatarilor din zona de intrare 

in Sacele, fapt care poate fi confirmat si de locuitori. Au folosit o cantitate suficienta de vopsea pe porti si pe 

manere . 

D-nul Primar spune ca a fost informat de aceasta situatie si a si luat masuri impotriva acelor oameni 

care sunt oameni de la social din Garcini. Acestia vor fi identificati si nu vor mai lua ajutor social incepand 

din ziua urmatoare. 

D-nul Medianu anunta faptul ca aceasta problema a fost remediata imediat de oamenii din primarie , 

pana in jurul orei 13. 

D-nul Primar spune ca desi remediata aceasta problema este vorba de principiu si se vor lua masuri dure 

impotriva acestor manifestari. 

D-na Iordache spune ca i s-au adresat cativa pensionari cu venituri foarte mici care se deplaseaza in 

Brasov pentru diverse probleme in special medicale si care solicita bilete gratuite si pe Brasov, pe Sacele 

beneficiind de gratuitate. Intreaba daca s-ar putea face o intelegere cu directorul de la RAT Brasov ca macar 

pentru pensionarii cu venituri foarte mici. 

D-nul Panait intervine si spune ca din cele cunoscute de dansul stie ca in trecut exista o intelegere tacita 

intre fostul primar si primarul de la Brasov sa se circule gratuit pentru ca pensionarii in Brasov circula 

gratuit, doar in baza cuponului de pensie. In alta ordine de idei ar dori sa felicite colectivul primariei de a 

schimba legitimatiile consilierilor care sunt calitativ net superioare fata de cele avute anterior dar ca nu poate 

sa nu remarce o noua gafa a celor care s-au ocupat de realizarea acestora prin inscrierea gresita a numelui si 

prenumelui, in sensul inversarii numelui cu prenumele pe aceste legitimatii. 

D-nul Primar afirma ca se vor reface aceste legitimatii. 

D-nul Panait continua alocutiunea si spune ca in urma campaniei electorale anumiti cetateni care doresc 

sa se implice in bunul mers al activitatii acestui oras ar dori infiintarea unui organ consultativ, ca un fel de 

sfat al oamenilor in varsta. Are rugamintea de a se lua in considerare aceasta cerere. 

D-nul Sterpu spune ca are de adus in discutie doua chestiuni si anume ca din partea Primariei sa se 

circule pe strazi sa se observe ca din cauza vegetatiei anumite semne de circulatie nu se vad. A doua 

chestiune doreste sa informeze ca sunt niste Wc-uri la Scoala Gen . nr.4 care nu mai cadreaza cu anul 2016 

fiind vorba de WC-uri turcesti. Daca este posibil ca incepand cu noul an scolar, ca urmare a solicitarii 

parintilor copiilor care studiaza in scoala  sa fie inlocuite. E vorba de copii mici care folosesc WC-uri 

turcesti. 

D-nul Primar spune ca s-a discutat aceasta problema si se vor face lucrari de modernizare a acestor 

grupuri sanitare pana pe 15 septembrie. 

D-na Radu Delia intervine si spune ca desi aici este vorba de curtile oemenilor care din cauza vegetatiei 

optureaza semnele de circulatie in zona dansei de rezidenta nu sunt semne de circulatie si tot nu se 

dezteleneste, desi exista o hotarare de consiliu local in acest sens ea nu este respectata. 

D-nul Panait intervine si aduce la cunostinta faptul ca in hotararea de taxe si impozite s-au prevazut 

impozite si taxe marite de 300% pentru case neingrijite si de 500% pentru terenurile neingrijite, daca se 

constata ca dupa 2 ani nu s-au ingrijit de imobilele se pot aplica aceste impozite marite. 

D-na Radu Delia intervine si intreaba cine trebuie sa verifice daca oamenii au respectat aceste obligatii. 

Cand cresc balariile trebuie sa anunte, cand da zapada trebuie anuntat ca sa se dezapezeasca , de cate ori 

trebuie sa anunte Primaria ?  

D-nul Panait raspunde ca executivul primariei trebuie sa mearga pe teren sa verifice. 
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D-nul Primar spune ca in cartierul ANL este o situatie mai aparte. Sunt cam 20 de case nefinalizate, la 

rosu, private care de fapt acum sunt ale bancilor care le-au executat pentru neplata creditelor, dar se vor lua 

masuri si pe aceasta latura. 

D-na Beloiu ia cuvantul si intreaba profitand de existenta noului Primar si de faptul ca se afla in sala 

mai multi oameni, daca are cunostinta de contractele incheiate cu cei care repara drumurile. Ar dori sa 

inteleaga cum se procedeaza la angajarea firmelor, cum se controleaza activitatea acestora si cum se face 

plata pentru fiecare strada, daca se respecta calitatea materialelor si daca d-nul arhitect participa in vreun fel 

la sistematizarea orasului. 

D-nul Primar spune ca este corecta abordarea d-nei si ar dori sa faca cateva precizari. La ora actuala 

exista cateva acorduri cadru care expira in cursul anului viitor in primavara, printre care si acordul cadru 

privind reparatiile de strazi. S-au executat lucrari pe strada Coastei si vor mai urma, aceste lucrari sunt 

controlate si de cei de la investitii din cadrul Primariei iar platile se fac conform lucrarilor efecuate. Totodata 

afirma faptul ca nu va accepta ca pe viitor sa se faca aceste strazi cu piatra si pietris. Prefera ca in loc sa se 

faca 20 de strazi pe an sa se realizeze 4 asfaltate si puse la punct. Cheltuielile pe an sunt enorme cu acest gen 

de reparatii pentru ca dupa o ploaie zdrava , lucrarea s-a dus. Afirma ca este adeptul unor lucrari trainice pe 

care sa nu se mai intervina timp de 20 de ani. Ca sa se realizeze aceste lucrari este  nevoie si de infrastructura 

necesara, respectiv de utilitati. O sa propuna pentru la anul ca minim doua strazi din fiecare zona din Sacele 

sa fie realizata, astfel ca oamenii sa fie multumiti. Strazi ca : partial Closca, 7 Izvoare partial Vulturului si 

Cerbului s-au facut si consider ca sunt niste strazi corect executate si ar trebui luate ca exemplu de urmat. 

D-na Beloiu intervine si spune ca str. Coastei este o strada aproape inchisa, inainte era deschisa si 

locuitorii din zona circulau pe ea cu biciclete dar acum cineva si-a construit o casa direct pe drum si acum 

este aproape inchisa. Acea strada trebuie deschisa din nou pentru ca in caz de incendiu nu este loc sa se 

intervina. Intreaba din nou daca d-nul arhitect participa la restructurarea unor strazi. Dansul a fost la dansa 

acasa si a vazut acel gard care s-a ridicat de proprietarii de la vila dar arata ca la Auschvitz, este inestetic si 

crede ca absolut ilegal. Dansa afirma ca se deplaseaza foarte mult pe jos in oras si constata foarte multe 

lucruri. 

D-nul Pascu aduce la cunostinta ca ar dori sa faca o informare cu privire la faptul ca impreuna cu D-nul 

Primar s-au lansat invitatii catre 3 grupuri de investitori. In perioada 01-04 august vor veni 2 grupuri de 

investitori din Kuweit si Germania iar in perioada 8-10 august un grup din Danemarca. Acum se lucreaza la 

agenda acestor intalniri care vor cuprinde vizite in oras dar cel mai important va cuprinde si o prezentare de 

proiecte pentru Sacele si ar dori ca la aceste prezentari sa fie prezenti toti consilierii pe cat se poate. 

D-nul Primar intervine si spune ca orice investitor care vine la Sacele va fi bine primit, asa cum pana 

acum investitorii de pana acum au cam ocolit localitatea din varii motive. Oricine va dori sa vina la Sacele si 

va fi de buna credinta trebuie sa primeasca ajutorul din partea noastra in sensul acordarii resurselor cum ar fi 

terenul pentru ca dezvoltarea viitoare a comunitatii se va baza pe dezvoltarea economica durabila. Daca in 

urmatorii ani 4, 8, 12 nu se va reusi o dezvoltare economica durabila, nu numai din punct de vedere al 

industriei ci si din punct de vedere al comertului si al turismului, nu se va reusi marirea bugetului localitatii 

care este la ora actuala plafonat de vreo 8 ani la 10000 euro. Acesta este interesul localitatii, sa se mareasca 

resursele financiare astfel incat cu banii veniti de la firmele care se vor reloca in Sacele sa se reuseasca sa se 

investeasca in special in infrastructura. Orice investitor va fi sprijinit pentru a realiza proiecte pentru 

localitate. 

D-nul Stoea spune ca doreste sa puncteze cateva aspecte foarte importante cum ar fi categoria tineret, 

localitatea fiind deficitara la categoria terenuri de sport, zone unde copii si adolescentii sa bata mingea. Mai 

nou acum cum s-a asfaltat mai mult in ultimul timp strazile au devenit terenuri de joaca. Ar dori ca pe viitor 

sa se amenajeze locuri de joaca pentru copii. O a doua problema se refera la aplicarea regulamentului de 

intretinere spatii verzi in asa fel incat si cetatenii trebuie sa fie gospodari si sa iasa pe strada sa faca curatenie 

in fata locuintelor iar in zonele mai periculoase sa se intervina specializat. 

D-nul Motoc spune ca a mai propus si in legislatura trecuta ca macar in fiecare an sa se faca 3 puz-uri 

pentru dezvoltarea de care amintea si D-nul Primar. Daca se vor realiza aceste Puz-uri in cativa ani se va 

acoperi toata zona si va fi propice investitiilor in Sacele. Nu cunoaste insa daca este oportuna realizarea Puz-

urilor inaintea sau dupa realizarea PUG-ului. 

D-nul Arhitect Sef spune ca nu conteaza. 
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D-nul Motoc continua alocutiunea si spune ca in privinta transportului in comun a inteles ca elevii 

suporta 50% la abonament si intreaba de ce sa nu aiba si la bilete aceasta reducere si totodata daca s-ar putea 

sa se subventioneze de la bugetul local intregul transport pentru elevi. 

D-nul Primar raspune si spune ca trebuie vazut ce inseamna acest impact sub aspect financiar ca 

incepand cu 1 octombrie sa se circule gratuit dar in anumite conditii care vor fi stabilite si care vor tine cont 

de frecventa elevilor la scoala. Nu va primi gratuitate un elev care va merge la scoala 2 zile din 22. Elevii 

care vor avea prezenta de 95 % la ore va primi gratuitate. Aceste aspecte vor fi discutate si cu dascalii din 

scoli ca sa stabileasca clar cum se vor stabili aceste criterii. 

D-nul Gadea ia cuvantul si spune ca ar avea cateva intrebari in urma intalnirii cu niste cetateni si anume 

daca refacerea  terenului de sport din Movilei este cel betonat care exista la iesirea din cartier pe partea 

dreapta ? 

D-nul Primar raspunde afirmativ si mai spune ca trebuie stabilit exact statutul juridic al terenului. 

D-nul Gadea mai spune ca poate se va amenaja in zona daca se va putea si un teren de joaca pentru 

copii. In continuare intreaba daca pentru lucrarile ce le executa Compania Apa are autorizatie de construire ? 

D-nul Arhitect sef raspunde ca nu stie daca la toate lucrarile. 

D-nul Gadea continua si intreaba daca in autorizatiile de construire s-a prevazut readucerea terenului la 

starea initiala ? 

D-nul Arhitect sef raspunde ca li se impune de catre noi acest lucru. 

D-nul Gadea isi exprima dorinta ca la proxima sedinta de consiliu sa se poarte o discutie cu cineva din 

conducerea Companiei Apa, pentru ca ce se intampla este bataie de joc. In alta ordine de idei saluta intiativa 

Saceleanul .ro si  Opinia Saceleana de publicare a programului de transport dar ar dori si in statiile de 

autobuz pentru ca nu toata lumea are acces la un telefon sau la internet ca sa stie cum circula autobuzele si 

poate intr-un an de zile se vor regla ceasurile dupa acest orar. O alta intrebare este legata de Penny Market. 

D-nul Primar raspunde ca vineri a fost adus avizul unic de la Consiliul judetean, luni a fost postat pe 

site pentru ca asa e legal si trebuie sa stea 45 de zile pentru a vedea daca cineva are obiectiuni sperand ca nu 

este cazul, dansul insistand foarte mult sa se realizeze acest proiect pentru saceleni. Nu crede ca cineva va 

putea impiedica realizarea acestui proiect fara a avea ceva solid in spate. Constructorul a spus ca daca va 

primi autorizatia pana undeva la inceputul lunii septembrie de Craciun va fi deschis. Se vor crea 27 locuri de 

munca. Reitereaza faptul ca nu crede ca cineva va bloca la nivel de municipalitate investitii corecte. 

D-nul Gadea intervine si spune ca pe acel teren vizibil de toata lumea si neingrijit putea exista de 1 an 

de zile un magazin. Alte localitati mai mici cum ar fi de exemplu Busteni au reusit ca intr-un termen relativ 

scurt sa faca 2 magazine si Penny Market si Lidl. 

D-nul Pascu intervine si spune ca daca se face o comparatie intre magazinul Profi din oras si acelasi 

magazin profi din Brasov se va vedea o diferenta mare de preturi. Aceasta diferenta provine din faptul ca nu 

exista concurenta. 

D-nul Gadea afirma ca Penny Market dupa stiinta lui lucreaza cu proiecte standard. Oamenii care sunt 

nemultumiti de Profi si-ar gasi refularea la Penny si asa i-ar obliga sa-si regleze preturile si calitatea 

serviciilor. 

D-nul Sterpu intervine si doreste sa puncteze o informatie care a obtinut-o din presa economica si 

anume faptul ca grupul care construieste a fost cumparat de grupul Carrefour care a anuntat ca deja 

rearanjeaza pe piata grupul Penny si Billa si ar fi de interes sa se stie daca proiectul mai este de interes. 

D-nul Primar afirma ca a purtat recent o discutie cu conducerea si acestia doresc rapid sa se apuce de 

treaba. 

D-nul Gadea afirma ca preluarea nu se poate realiza mai repede de 2 ani de zile la fel cum s-a intamplat 

si cu Realul care a fost preluat de Auchan. Trebuie dezbatere publica, trebuiesc obtinute avize si de la Oficiul 

Concurentei care trebuie sa aprobe preluarea. 

D-nul Munteanu spune ca in luna august trebuie revizuite consiliile de administratie de la scoli pentru 

ca trebuie sa analizeze calificativele cadrelor didactice. Pentru asta la sedinte trebuie sa participe si 

reprezentantii Primariei si ai Consiliului Local. Ar fi de interes sa se realizeze aceste consilii si mai devreme 

pentru ca cel tarziu la 1 septembrie trebuie transmise aceste calificative la ISJ. 

D-nul Primar anunta ca urmatoarea sedinta sa fie in 25 august. 
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D-nul Jitaru spune ca a predat o situatie cu problemele existente in Cartierul Electroprecizia si ca 

doreste sa spuna ca parcurile din cartier sunt dezastruoase, ca nu stie cine se ocupa de parcuri dar ar fi de 

interes sa se faca o vizita in Brasov si sa se vada cum arata parcurile acolo. Aici copii nu au unde se juca. 

D-nul Primar intervine si spune ca incepand cu 1 august se va intra in Parcul Electroprecizia impreuna 

cu Serviciul Administrativ si cu cei de la social pentru a toaleta, igieniza, vopsi. Va dura 2 saptamani, 3, 4, 

dar se va realiza. 

D-nul Jitaru continua si spune ca au avut loc incidente cu diversi cetateni care poate sub incidenta 

alcoolului au facut meeting la magazinul Drift care are program non stop. Nu doreste inchiderea acestui 

magazin dar doreste ca fortele de ordine sa patruleze sa isi faca treaba , sa stea prin zona si in zonele unde 

sunt probleme. 

D-nul Primar spune ca legat de aceasta problema o sa aiba o discutie cu D-na Florea si cu celelalte non-

stopuri ca daca sunt probleme se va reduce programul de functionare pana la ora 22. Este desigur nevoie de 

prezenta Politiei Locale si a celei Nationale in zona si cat de curand vor fi patrule in zona iar cei prinsi vor fi 

amendati. Ii comunica D-nului Dinita ca in zona sa fie patrula non stop. 

D-nul Dinita ia cuvantul si spune ca anunta ca chiar din noaptea respectiva va exista patrula din 2 in 2 

ore in zona respectiva plus si pe camp pentru ca au inceut furturile de cartofi iar impreuna cu Nationala 

alternativ se va patrula. 

D-nul Jitaru continua si spune ca fiind sezonul calduros tantarii sunt o problema si trebuie facuta 

dezinsectie de urgenta. 

D-nul Primar anunta ca este programata actiunea incepand de luni si pana vinerea viitoare. 

D-nul Jitaru mai spune ca la blocul 29 de pe Aleea Episcop Popeea de la scara A la scara B s-a colmatat 

canalizarea si intra mizeria in casele oamenilor. Locatarii vor acorda spijinul pentru decolmatare dar trebuie 

realizata de urgenta. Pe aleea care duce spre piata este un magazin si posta si acolo exista un gard de tabla 

deteriorat si se aduna gunoi. In spatele cladirii de la posta este un morman de gunoi iar aceasta unitate 

trebuie sa faca curatenie. 

D-na Voicescu spune ca in luna august pe langa constituirea consiliilor de administratie de la scoli sa se 

activeze si celelalte comisii de la nivelul Municipiului Sacele, ca sa poata fi functionale. Totodata doreste sa-

l felicite pe d-nul Director Munteanu pentru rezultate deosebite de la bacalaureat de anul acesta si cu durere 

in suflet a vazut ca celelalte doua institutii unde s-au sustinut examen sau sunt elevi care au sustinut 

examenul de bacalaureat au demonstrat inca odata ca nu au capacitatea sa aibe rezultate bune, o parte nu s-au 

inscris altii au fost respinsi cu brio. Totodata intreaba daca pentru anul 2016-2017 exista numarul de elevi 

necesar ca sa functioneze normal toate scolile din Sacele si daca exista impedimente in realizarea 

igienizarilor si intretinerilor acestor scoli astfel incat la inceperea scolii totul sa fie conform legislatiei in 

vigoare si sa se obtina avizele necesare. In alta ordine de idei anunta ca Santilia s-a desfasurat foarte bine in 

noua locatie si multi cetateni au fost multumiti atat de locatie cat si de modul de organizare si ar dori sa 

intrebe daca se are in vedere schimbarea locatiei si de Sf Mihail avand in vedere ca din punctul dansei de 

vedere locatia i se pare mica. 

D-ra Hlavathy raspunde ca locatia nu se va schimba dar se va reorganiza in interiorul acesteia. 

D-nul Presedinte si D-na Voicescu spun ca nici un reprezentant al UDMR  nu a participat la Santilie 

D-ra Hlavathy spune ca a participat la deschiderea evenimentului Santilia unde nu a vazut-o nici dansa 

pe D-na Voicescu dar ca ulterior evenimente de familie a impiedicat-o sa participe. 

D-na Voicescu afirma ca nu este vorba de nici un repros ci doar ca locatia de pe terenul de rugby era 

propice unei mai bune vizibilitati. 

D-nul Kristaly spune ca va avea placerea de a participa anii urmatori la Santilie dar in acest an a fost 

delegat de D-nul Viceprimar la comunitatea din Malnas, Malnas Bai si Zalan localitate care si-a serbat 650 

de ani de atestare documentara ca si localitatea noastra. Cu titlu informativ d-nul consilier afirma ca 

localitatea a dat dovada de un spirit organizatoric nemaintalnit de dansul. Personal acesta afirma ca nu 

agreeaza festivizmele. Transmite pe aceasta cale urarile de bine ale comunitatii si initiativa D-nei Primar de 

a avea conlucrari pe teren cultural si nu numai pentru ca acolo se initiaza un proiect foarte interesant si 

anume un drum al Borvizurilor, al apelor minerale care leaga localitatile Zalan, Baile Tusnad cu profunde 

reverberatii romane si ortodoxe precum si Malnas Sat. Urmeaza, cu ajutorul D-nul Preot Reformat care a fost 
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acolo investit pentru 7 ani daca se reuseste sa se dezvolte un pod intre comunitatile noastre. In discursul 

sustinut la festivitate, d-nul consilier a afirmat ca spera ca si peste 650 de ani sa existe un delegat din Sacele. 

D-nul Primar intervine si spune ca in legatura cu rezultatele scolare la unele licee au fost  foarte bune la 

altele mai putin bune si o dezamagire mare a venit de la Scoala nr. 5, unde 1 elev a luat capacitatea lucru 

foarte grav si vor trebui gasite solutii pentru ca acei elevi dupa 8 ani de scoala sa aiba mai bune rezultate. In 

legatura cu Scoala din Garcini s-a hotarat acum cateva luni ca o parte din clasele de gimnaziu 5-8, in afara de 

o singura clasa care va ramane la Scoala nr.5, restul claselor vor invata la Victor Jinga, asta insemnand in jur 

de 250 de elevi. Se incearca si se spera sa se reuseasca infiintarea unui corp de scoala, pe o jumatate de 

cladire, pentru ca 10 clase de elevi sa aiba conditii bune. Se va incerca sa se gestioneze foarte bine acest 

transfer de elevi zilnic dimineata si la pranz astfel incat sa nu li se creeze probleme. Legat de lucrarile din 

scoli, o mare parte din aceste unitati nu sunt intabulate. S-au initiat demersuri cu cei de la Patrimoniu, 

Agricol, D-nul arhitect sef sa se intabuleze rapid aceste institutii. Se vor face lucrari la Scoala nr.1, corpul C, 

fosta Scoala nr.2, la Zazjoni, la Liceul Moroianu corpul C, la Scoala nr. 4, La Liceul Victor Jinga de 

amploare dupa studierea bugetelor aprobate, mai putin la Gradinite, la Gradinita nr.5 din cartierul Precizia sa 

vedem cum se va recupera de catre Municipalitate ca ea apartine Uzinei Electroprecizia iar la anul va 

propune un proiect la care spera sa se gaseasca o solutie pentru accesarea de fonduri europene pentru Clubul 

Elevilor care este o cladire exponent. Deci vor fi lucrari la fiecare scoala poate nu atat de multe cum si-ar fi 

dorit fiecare director de scoala dar de la anul promite ca lucrarile care se vor face la scoli se vor face numai 

prin intermediul Primariei, nu prin intermediul scolilor iar daca se va face o lucrare pentru o scoala se va 

face de la A la Z si uitam de ea 20 de ani pentru ca pana acuma s-au realizat in fiecare an lucrari la scoli dar 

se vede foarte putin. Totodata se vor face lucrari in scoli ce vor tine de ISU, lucru foarte important, mai ales 

dupa tragedia de la Colectiv, vizavi de faptul ca nu vor mai fi centralele termice corp comun cu clasele, cu 

sisteme de iluminat de siguranta, sisteme de monitorizare video. 

D-na Iordache intervine si spune ca ar dori sa faca o precizare despre sistemul de invatamant de la 

Scoala nr. 5 si anume faptul ca se sesizeaza poate si anumite intrebari la adresa profesorilor ca urmare a 

rezultatelor elevilor de la acea scoala. In aceasta scoala manualele lipsesc, profesorii se plimba cu ele de la 

clasa la clasa, nu exista materiale cu care sa lucreze profesorii, isi fac fise pe banii lor, nu exista xerox, 

materialele de care se pot folosi profesorii in scoala lipsesc cu desavarsire. 

D-nul Presedinte considera ca cea mai mare problema este durata orelor. 

D-na Iordache afirma ca durata orelor este de 45 de minute fata de alte scoli unde este de 50 minute si 

pauza este de 5 minute. 

D-na Voicescu intervine si spune ca cu tot respectul pentru cadrele didactice, nu se poate ca un elev 

care termina 8 clase sa fie promovat si care sa nu stie nici macar alfabetul, sa nu stie sa-si scrie numele. 

Orice angajator in vederea integrarii unor astfel de oameni foloseste testul de a scrie. I se pune in fata o foaie 

alba de hartie si sub pretextul neintelegerii numelui i se cere sa-si scrie numele. Atunci se constata ca acea 

persoana nu cunoaste literele. E de inteles ca sunt lipsuri materiale in scoala, dar a invata literele sunt lucruri 

elementare. Este vorba de persoane care au 16 ani, cu 8 clase terminate cu diploma de 8 clase la Scoala nr. 5. 

D-na Iordache intervine si spune ca in acele perioade nu se permitea de catre Inspectorat « sa se lase » 

D-na Voicescu spune ca nu este vorba de a lasa corijenti si repetenti. 

D-na Iordache intervine si spune ca in clasa 1 nici nu se lasa repetenti, iar in ultimii ani problema 

ridicata de D-na Voicescu nu mai este atat de mare. Ideea de diplome de absolvire si totusi oameni analfabeti 

se raporteaza la anii trecuti. Acum este in discutie situatia actuala. 

D-nul Primar intervine si spune ca odata cu realizarea terenului de sport poate unii din copii vor deveni 

sportivi. Se va incerca ca in acest mandat sa se ridice acel corp de scoala nou pentru elevii de la Scoala nr.5. 

Conditiile  in care se invata acolo acum nu sunt normale. Se vor crea conditii, baza materiala, dar odata 

create conditiile se vor si cere rezultate. 

D-na Iordache intervine si spune ca din pacate sunt multi titulari care pleaca, numai anul acest sunt deja 

7 titulari care pleaca prin transfer sau detasare. 

D-nul Pascu intervine si legat tot de invatamant ar dori sa propuna si la Sacele programul Primul 

Ghiozdan. Este vorba de destui bani, pentru clasa pregatitoare si clasa I, cu un buget estimat de 70 de lei de 

ghiozdan la clasa pregatitoare si de 100 lei la clasa I. 

D-nul Primar intreaba cine trebuie sa sustina acest proiect ? 
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D-nul Pascu raspunde ca de catre Primarie. 

D-nul Sterpu intervine si spune ca acest program exista in Brasov de mult timp 

D-nul Munteanu intervine si spune ca sunt altele prioritare la scoli acum, cum ar fi igienizarile. 

D-nul Presedinte spune ca pentru anul acesta avem deja un buget care vine din legislatura trecuta si 

trebuie respectat acest buget.  

D-nul Sterpu intervine si spune ca la Brasov se aloca 75 de lei petru ghiozdanul la clasa pregatitoare si 

100 lei la clasa I. 

D-na Necula intervine si spune ca la Brasov acele ghiozdane  primite si de catre copii dansei sunt de cea 

mai proasta calitate si nu au cum sa ajunga la acea valoare. 

D-nul Sterpu intervine si spune ca bugetul ar fi undeva la 70.000 lei. Daca aceasta suma s-ar reduce se 

poate discuta cu oamenii din invatamant care ar putea spune care ar fi necesarul. Poate fi 35 lei si 50 lei. 

Parerea dansului ar fi ca daca tot se vorbeste de calitatea invatamantului si de stimulare poate ar trebui luat in 

considerare si acest proiect. Daca nu se poate lua in calcul anul acesta se poate lua in calcul pentru anul 

viitor. 

D-nul Primar intervine si spune ca privitor la bugetul aprobat pentru anul acesta , el prezinta anomalii si 

cand propui un buget trebuie sa detii ceva palpabil. Nu se poate spune ca un lucru costa 500 mii lei si real 

costa 225 mii lei. Bugetul viitor va fi foarte bine structurat cu o marja de maxim 15-25% vizavi de ceea ce se 

va intampla. 

D-nul Panait intervine si spune ca in legatura cu amenajarea unor locuri de joaca pentru copii este vorba 

de doua terenuri care pot fi amenajate respectiv cel de la intersectia str. Ciucas cu str. Campului 

D-nul Presedinte intervine si spune ca acel teren este chiar in drum si este destul de periculos. 

D-nul Primar intervine si spune ca ii este teama de locul de joca din Movilei care se afla chiar langa 

DN1 A. pe langa pericolul zonei aferent soselei sunt si noxe in zona. 

D-nul Popa afirma ca in spatele strazii Ciucas este in lucru un PUZ si poate fi solicitat ca prin el sa se 

realizeze si un teren de joaca. 

D-nul Panait intervine si spune ca a doua locatie este in Cartierul Stefan cel Mare in fata si in lateralul 

Salii de Sport exista terenuri virane despre care fostul primar spunea ca sunt ipotecate la banca., dar care pot 

fi amenajate ca locuri de joaca. 

D-na Vocescu intervine si spune ca acel teren nu este al nostru 

D-nul Primar intervine si spune ca acel teren a facut obiectul unui schimb in mandatul D-lui Lata cu 

Compania de Constructii Carpati care a construit un bloc acolo. A mai fost cedat teren pentru a se mai 

realiza un bloc care nu s-a mai realizat si s-a pierdut terenul. Este corect ceea ce spune D-nul Panait, se va 

vedea exact care este statutul terenului si al terenului de langa Disz Tipo. 

D-na Voicescu  intreaba daca pe acel teren nu este intrarea la Centru Multicultural 

D-nul Primar spune ca Centrul Multicultural are doua mari dezavantaje si anume accesul si parcarea. In 

continuarea alocutiunii spune ca in Sacele sunt foarte multe lucruri de facut. Nu doreste sa faca acum o 

informare despre preluarea de la celalalat mandat , o sa faca aceasta informare dupa 100 de zile. Lucrurile 

sunt multe si alambicate, sunt incurcate rau si spera ca impreuna cu colegii consilieri sa le descurce. Nu mai 

doreste sa spuna ca in Sacele nici un drum nu este intabulat. Doreste sa se faca doua proiecte pe fonduri 

europene pentru cele doua bulevarde din Sacele. S-au demarat si aceste proceduri care vor dura cateva luni 

pentru intabularea lor fara de care nu se pot demara lucrari si nici aceesa fonduri. De luni va intra Compania 

Coni si va sparge de la un cap la altul tot orasul pentru a schimba tot ce inseamna conducta de gaz metan. 

Acesta schimbare este absolut necesara pentru ca zilnic sunt gauri in asfalt. Va purta o discutie cu cei de la 

Coni care sunt subantreprenori de la Distrigaz sud retele, spera sa se finalizeze pana la 1 noiembrie lucrarea 

pentru ca nu se poate intra in iarna cu sapaturi prin oras, vor fi zone blocate traficului complet pentru ca sunt 

in anumite locuri conductele pe mijlocul soselei, va fi un program , vor fi etape de lucrari, lumea o sa fie 

informata, dar conducta de gaz se va schimba cu banii lor. De la anul zonele care au canalizare si apa vor fi 

reabilitate integral in sensul ingroparii retelelor de la electrica, asfaltari, borduri, etc. 

D-nul Muresan intervine si intreaba cine din cadrul Primariei raspune si controleaza toate lucrarile care 

se fac ? Exista vreun expert in cadrul Primariei care sa verifice lucrarile si calitatea lor ? 

D-nul Primar raspunde ca dirigintele de santier este responsabil impreuna cu Serviciul Investitii din 

carul Primariei. 
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D-nul Muresan intreaba daca dirigintele de santier este delegat pentru fiecare lucrare ? 

D-nul Primar afirma ca este obligatoriu. 

D-nul Gadea intervine si spune ca nu poti interveni din Primarie decat la refacerea acostamentului, la 

readucerea la starea initiala. 

D-nul Muresan intervine si intreaba cum pot fi evitate situatiile cum este cea de la Bunloc unde s-a 

surpat asfaltul ? 

D-nul Gadea raspunde ca prin autorizatia de construire. 

D-na Voicescu spune ca trebuiesc informati cetatenii prin amplasarea de afise mari. 

D-nul Primar afirma ca acesta este motivul pentru care se intalneste maine cu comapnia ca sa se 

stabileasca un program. Totul va fi planificat. 

D-na Radu Delia intervine si spune ca nu intelege de ce nu se investeste in zona Bunloc care este o zona 

turistica, care ar atrage multi turisti si ar aduce multe venituri la bugetul local. Sunt multi oameni in zona 

care ar dori sa faca sport si nu au unde. 

D-nul Primar raspunde si spune ca Bunlocul este zona privata cu locuinte private si ar trebui acordul 

celor din zona. Orice zona de schi pleaca de la 2000 metri in sus. Ca zona pentru biciclete este foarte buna. 

D-nul Sterpu intervine si spune ca in zona Bunloc exista un sit arheologic de care s-a cam uitat si ar 

trebui luate fonduri europene pentru perioada de vara cand se face practica de catre facultati care vin si fac 

sapaturi si scot la iveala niste lucruri extrem de interesante, unicat in zona in care ne aflam. Daca dorim sa ne 

diferentiem de restul trebuie sa aparem cu ceva. Toate localitatile din zona au cate ceva al lor si poate reusim 

si noi in acest mandat sa il punem in valoare. 

D-na Voicescu intervine si spune ca acel sit este promovat pe site-ul Municpiului Sacele. Dar atat. 

D-na Radu Delia spune ca ar fi de dorit ca la urmatoarele sedinte sa fie mai multe scaune in sala, ca desi 

sunt cetatenii sunt invitati sa participe la sedinte  nu sunt conditii. 

D-nul Primar raspunde ca sala de consiliu este improprie pentru un municipiu si ca spera ca in acest 

mandat sa se poata construi inca un corp de cladire al Primariei pentru ca si conditiile de lucru sunt 

neadecvate. D-nul Primar mai afirma ca va face intalniri cu cetatenii lunare care vor fi anuntate si se vor nota 

toate problemele pentru toate zonele in parte. 

D-nul Gadea intervine si spune ca ar fi bine ca problemele discutate la diverse sa nu ramana in stadiul 

de diverse. 

        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. 

        Sedinta s-a incheiat la ora. 19. 
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