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 JUDEŢUL BRAŞOV                 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 10.11.2016, 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 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 57 din 27.10.2016 

pentru aprobarea suplimentarii cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public 

local de călători  în Municipiul Săcele aprobata prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016 - 

inițiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre  pentru încheierea Actului adiţional la Contractul de acordare a subvenţiei pentru 

transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 

din 28.01.2016 - inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil 

  - d-l Viceprimar Géczi Gellért  

 - d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

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

- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Contencios Administrativ 

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

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

- d-na Băncilă-Cucurengaș Georgeta – contabil-șef S.C. SERVICII SĂCELENE  S.R.L. 

- d-na Grasa Coca – cj S.C. SERVICII SĂCELENE  S.R.L. 

- d-l Gubernat Ioan – Director S.C. SERVICII SĂCELENE  S.R.L. 

- televiziunea Brașov TV 

 

  

La şedinta au participat 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian d-na Iordache Mihaela, d-l Panait Bian Cristian. 

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

            D-nul Preşedinte dă citire ordinii de zi  și supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr.  

2014/12.10.2016 și  se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru). 

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

proiectul ordinii de zi. Totodată, dumnealui anunță că în sală sunt prezenți reporteri din partea Brașov TV, 

care au primit acordul pentru câteva cadre, iar având în vedere specificul ședinței de îndată, precum și faptul 

că aceasta nu include punctul de diverse, propune ca  interviurile să fie  luate  în afara sălii de ședințe, 

supune la vot propunerea și se aprobă cu unanimitate – 16 voturi pentru. 

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr.  2365 /10.11.2016 și  se 

aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). 
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           D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 57 din 27.10.2016 pentru aprobarea 

suplimentării cu 200 mii lei a subvenţiei de la bugetul local pentru transportul public local de călători  în 

Municipiul Săcele aprobată prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă punctul 2 nu aduce atingere celorlalte  puncte de pe 

ordinea de zi  și nu ar trebui supus la vot primul. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că rectificarea se face în baza Hotărârii de Consiliul Local 

nr. 57 din 27.10.2016, care se modifică, întrucât o dată cu transformarea Regiei în societate comercială nu se 

mai pot acorda subvenții, ci se impune majorarea  capitalului social. 

 D-l Viceprimar întreabă dacă rectificarea nu se aprobă, se poate vota, independent de acest punct,  

primul proiect. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că punctul 1 se poate aproba, dacă nu se votează 

rectificarea, nu se mai poate vorbi de punctul 3. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă orice alocarea de resurse suplimentare de la bugetul 

local va fi cuprinsă ca majorare de capital sau numai această sumă prevăzută pentru achiziția de autobuze 

este cuprinsă în buget astfel. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că orice alocarea de resurse suplimentare de la bugetul local 

va fi cuprinsă ca aport de capital, întrucât asta este singura posibilitate legală. 

            Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 60.  

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a mai consultat cu alte primării, având confirmarea că 

majorarea capitalului în vederea achiziționării de autobuze este perfect legală, probleme ar interveni dacă  

s-ar majora capitalul pentru a acoperi pierderi. 

             D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și dă cuvântul d-nei Coman Rodica pentru a oferi 

explicații. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și prezintă în ce constă rectificarea supusă aprobării, specificând că 

pentru a se face majorarea de capital social cu 132.500 lei s-a diminuat din subvenție o parte, iar restul a fost  

pus din impozitul pe venit. Dumneaei mai spune că la Centrul Multicultural s-a încheiat investiția pe titlul 

56, iar suma de aici a trebuit să fie mutată pe titlul 71, respectiv suma de 400 mii lei, necesară pentru bazinul 

de apă, iar în 68 s-a făcut o reglare roșu-negru în cadrul titlului pentru cheltuieli de personal. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă banii de la Centrul Multicultural sunt destinați expres 

pentru bazin sau pot fi utilizați pentru altceva. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că suma este destinată pentru bazinul de apă. 

 D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că bazinul era unul dintre punctele nevralgice, mai era 

și tavanul și întreabă cu ce bani se vor remedia acestea. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că tavanul a fost rezolvat, s-a obținut aviz de la I.S.U. pentru partea 

veche de clădire, iar după realizarea acestui bazin suplimentar se va solicita avizul și pentru clădirea nouă. 

 D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă rezervorul va fi supra sau subteran. 

 D-l Primar spune că va fi subteran, întrucât aceasta este cea mai bună soluție. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 61.  

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

pentru încheierea Actului adiţional la Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul public local de 

călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016. 

 D-na Coman Rodica spune că pentru a putea da banii pentru subvenția care reprezintă diferența de 

tarif, este nevoie de un act adițional la Contractul de subvenție. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 62. 
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 D-l Primar ia cuvântul și spune că apreciază consensul în ceea ce privește ordinea de zi a ședinței de 

astăzi, menționând că parcul auto al S.C. Servicii Săcelene s-a diminuat cu două autobuze, din cele 14 care 

existau, unul s-a defectat acum două luni, iar ieri s-a mai defectat unul, fiind vorba de autobuze din anii '69, 

'79, acestea se vor casa și se va rămâne în 12 autobuze, asfel că trebuie începute demersurile de achiziție 

pentru cele două autobuze cât mai repede cu putință. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă ce s-a mai întâmplat cu GAL-ul. 

 D-l Primar spune că a solicitat prezentarea clarificărilor/amendamentelor în termen de o săptămână. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că noul Statut este pus pe site-ul Primăriei, unde se regăsesc 

cele discutate și menționează că a început, în sfârșit, o procedură transparentă de selecție a membrilor.  

 D-l Primar ia cuvântul și spune că acest proiect va fi promovat în ședința ordinară din 28 noiembrie.  

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie avut grijă la forma Statutului, respectiv a Actului 

Constitutiv, pentru a fi agreate și de ceilalți. 

 D-l Primar spune că se vor consulta și ceilalți potențiali parteneri.  

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 


