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 JUDEŢUL BRAŞOV      

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE  

                             

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 28.11.2016, 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 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 19 din 20.02.2014 

privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al acesteia - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 

28.05.2009 privind aprobarea ,,Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din 

Municipiul Săcele și a Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în parcările de reședință din  

Municipiului Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind 

aprobarea zonării Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 

Gârcini” , precum şi acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei - 

iniţiator PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea 

din funcţia de administrator public - iniţiator PRIMAR ING.  POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie  

2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă 

localitate decât cea de reşedinţă – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 32.074,16 lei, din 

bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Via Barcensis și Primăria Municipiului 

Săcele – inițiatori consilieri 

locali______________________________________________________________. 

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație 

de drum în suprafață de 2428 mp,  înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170– inițiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de atribuire/licitaţie 

a locurilor de parcare din Municipiul Săcele – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA 

Brașov S.A. – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau  lucrari de interes local pentru repartizarea orelor 

de  munca  beneficiarilor de ajutor social, precum şi a orelor de muncă dispuse a fi executate în folosul 

comunităţii – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
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14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior 

care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor 

de pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producție 2017 

precum și prețurile de referință în cauză – inițiatori consilieri 

locali______________________________________________________________. 

 

 

 

 

15. Diverse. 

 

 

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-l Diniță Ardeleanu Constantin– Poliţia Locală 

- d-l Robu Adrian – Șef SCLEP 

- d-na Pîrvu Nicoleta - Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social 

- d-l Medianu Gheorghe –  Șef Serviciu Administrativ 

- d-na Simion Alina - Șef Serviciu Impozite si taxe locale 

- d-na Radu Gabi – Birou Urbanism Patrimoniu 

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-na Boeriu Violeta - Birou Urbanism Patrimoniu 

- d-l Oțelaș Claudiu- Comp. Monitorizare activități romi 

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

- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

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

- d-na Oprică- Isăila Ruxandra Mihaela – manager proiect PROACTIVI pentru Gârcini 

 - reprezentanți Brașov TV 

- grup cetățeni 

 

 

La şedinţă au participat toți cei 19 consilieri locali în funcție. 

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

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

ordinare din data de 27.10.2016, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru) și Procesul Verbal 

al  ședinței de îndată din data  de 10.11.2016,  se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 4 abțineri. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că are, vizavi de Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 

27.10.2016, două observații, astfel dumnealui spune că la punctul cu rectificarea bugetară a atras atenția asupra 

lipsei fundamentărilor corespunzătoare pentru solicitările făcute și a menționat și  nota de fundamentare întocmită 

de către Compartimentul  PM și SSM pentru servicile de salubrizare care este întocmită incorect, precum și o 

solicitare care se referă la alocarea de resurse pentru lucrări de marcaje rutiere, dar nu se specifică ce reprezintă 

cantitativ acest lucru. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că se va reasculta înregistrarea și se vor consemna aceste observații. 

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

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

de zi şi dă citire proiectul de hotărâre avut în vedere:   
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  

înscriere a  suprafeței de teren de 7,2888 hectare, cu destinația izlaz comunal, în  proprietatea privată a 

Municipiului Săcele.  

D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de  d-l Primar 

și conform dispoziției nr. 2627 /21.11.2016 și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru), totodată anunță 

prezența mass-mediei la ședință, respectiv Brașov TV, mulțumind acestora pentru participare.  

D-l Președinte propune să se înceapă cu punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre  pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 19 din 20.02.2014 

privind actualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia.  D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și întreabă care sunt criteriile în funcție de care care sunt nominalizați 

consilierii locali pentru a face parte din comisii, nu din această comisie, ci la modul general.  

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acestea sunt propunerile executivului. 

D-l Primar ia cuvântul spune că nu sunt  stabilite criterii clare, sunt făcute propuneri care sunt supuse spre 

analiza și aprobarea Consiliului Local. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune, referitor la cele spuse de antevorbitor, că propunerile acestea trebuie 

făcute în plen și nu să se vină cu proiectele cu nominalizările gata făcute. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în ședința pe comisii de specialitate puteau fi făcute alte propuneri, că ar fi 

fost luate în calcul. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că nu este tocmai agreabil să vii cu o altă nominalizare, când deja 

este făcută o propunere. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că executivul poate veni cu propuneri, dar asta nu înseamnă că nu se pot 

face modificări.  

        Se supune la vot  cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 63. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de hotărâre  

pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 28.05.2009 privind aprobarea 

,,Regulamentului de organizare și funcționare al sistemului de parcare din Municipiul Săcele și a Regulamentului de atribuire 
a locurilor de parcare în parcările de reședință din  Municipiului Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții în plen 

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că  dorește să formuleze 2 amendamente la acest proiect , unul legat de dreptul 

de folosire al locului de parcare, care să fie închiriat, conform modelului Municipiului Brașov, doar în intervalul orar 16 PM-

08 AM, iar celălalt se referă la realizarea de locuri pentru vizitatori, separat marcate, 2 astfel de locuri la 20 de locuri normale 

de parcare. 
D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă câte locuri de parcare sunt în plus față de cele solicitate de 

cetățeni. 

D-l Diniță Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că, în linii mari,  în cartiere au rămas același număr de locuri de 
parcare, doar că au fost renumerotate, anul acesta realizându-se suplimentar 50 de locuri de parcare, cu posibilitatea de a mai 

fi create, iar referitor la numărul de solocitări, se poate vedea doar din situația cu încasările pentru locurile de parcare,  care au 

scăzut mult în ultimii ani. 
D-l Nițescu Ciprian solicită  informații cu privire la gradul de ocupare a actualelor locuri de parcare.  

D-l Diniță Ardeleanu Constantin ia cuvântulși spune că,  făcând o estimare bazată pe sumele încasate, estimarea 

este  în jur de 75-80%.  
D-na Secretar ia cuvântul și spune că amendamentele trebuie formulate în ședința pe comisii de specialitate, pentru a 

putea fi analizate de executiv. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că aceste aspecte au fost discutate și transmise executivului.  
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D-na Secretar ia cuvântul și spune că discuțiile trebuie transpuse în amendamente formulate în scris.  

D-l Președinte ia cuvântul și spune că este bună ideea cu stabilirea perioadei de închiriere, dar ideea creării de 

locuri pentru vizitatori i se pare greu de implementat, în sensl delimitării acestora de celelate locuri și consideră 

oportun găsirea unui spațiu mai retras pentru vizitatori, nu intercalat cu parcările de reședință. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nici dumnealui nu i se pare realizabilă ideea cu parcările pentru 

vizitatori. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că realizarea efectivă este facilă, în sensul că poate fi utilizat un 

marcaj de culoare diferită. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și întreabă unde, concret, în Brașov se realizează/este funcțional acest sistem 

cu locuri de parcare pentru vizitatori. 

D-l Nițescu Ciprian spune că pe str. Castelului se întâmplă acest lucru. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a dezbătut acest lucru pe comisii, iar rolul consilierilor locali este 

acela de a aduce acest Regulament la o formă funcțională, iar, în acest sens, prevederea locurilor de parcare pentru 

vizitatori  este o necesitate, deoarece atunci când se vor adjudeca majoritatea locurilor de parcare absența locurilor 

pentru vizitatori va constitui o problemă reală. 
D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă actele necesare pentru licitație se depun la Primărie sau la asociațiile de proprietari. 

D-l Diniță Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că, în condițiile în care nu peste tot sunt asociații de 

proprietari, de exemplu în Cartierul Movilei, documentele se pot depune și la Primărie. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că fie se votează proiectul în forma prezentată de executiv, iar pe parcurs 

se caută soluții și pentru vizitatori, fie se supun la vot cele două amendamente, dar acestea sunt confuze. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că retrage al doilea amendament, dar doresște să susțină 

amendamentul formulat în sensul modificării art. 8 alin. (1) care va avea următorul cuprins: „Abonamentele tip 
resedinţă dau dreptul folosirii locului de parcare 24 ore/ zi, acest loc de parcare fiind garant de Primăria Municipiului 
Săcele în intervalul orar 16 PM-08 AM”, se supune la vot și se adoptă cu 10 voturi pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că propune ca amendament eliminarea triunghiurilor 

blocatoare, se supune la vot și se adoptă cu 14 voturi pentru, 5 abțineri. 

D-l Primar ia cuvântul și întreabă câți din cei care au votat „pentru” locuiesc la bloc. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că, în calitate de locuitori ai Municipiului, sunt toți  afectați de lipsa 

locurilor de parcare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceste 2 amendamente vor creea haos. 

D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că la ghișeu se vor creea multe discuții legate de plata tarifului de 

concesiune, integral, de către contribuabili, în condițiile în care care nu li se garantează locul de parcare 24/24. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că dacă se plătește integral concesiunea, este firesc ca concesionarul să aibă 

garanția că poate utiliza locul de parcare  24/24. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că cele două amendamente adoptate sunt contradictorii. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, indiferent sub ce formă s-ar fi aprobat acest Regulament, tot ar fi 

fost probleme, acum are o anumită formă, trebuie văzut cum va funcționa efectiv pe teren, iar apoi, în baza celor 

constatate, se poate reveni asupra lui și perfecta, intenția nu este aceea de a creea haos. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că trebuie supuse la vot și celelalte amendamente formulate, respectiv 

amendamentul formulat în sensul eliminării de la art. 13 a următoarelor documente: Cuponul de pensii (soţ + soţie) 
pentru acordarea reducerii în cazul pensionarilor, daca este cazul; Chitanţă de plată cu numărul de înregistrare; 
Chitanţa de plată RCA  și se adoptă cu 17 voturi pentru, 2 abțineri și amendamentul formulat în sensul modificării 

art. 30, care va avea următorul cuprins: „ Constatarea contravenţiilor se face pe bază de proces verbal de contravenţie 

de către Direcţia Poliţia Locala” și se adoptă cu amendamentul formulat în sensul modificării art. 30, care va avea 
următorul cuprins: „ Constatarea contravenţiilor se face pe bază de proces verbal de contravenţie de către Direcţia 

Poliţia Locala” , se supune la vot și a fost adoptat cu 17 voturi pentru, 2 abțineri. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că odată cu ultimul amendament s-au eliminat orice alte instituții 

abilitate care pot întocmi constata contravențiile, Poliția Locală se substituie, în toate cazurile, Poliției Naționale 

care, la rândul său, dă  amenzi pentru parcarea ilegală. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că i se pare just amendamentul,  că Poliția Locală aplică contravenții 

cu privire la acest amendament, nu se subrogă niciunei alte instituții, deasemenea mai spune că                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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nu se poate împuternici oricine pentru a da amenzi, s-a văzut ce s-a întâmplat cu firmele terțe din Municipiul 

Brașov, căci altfel ne vom trezi cu amenzi neîncasabile. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentele incluse și se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 

64. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă cum poate vota proiectul cu amendamentele incluse, dacă nu 

a fost de acord și s-a abținut la o parte din ele. 

D-l Președinte ia cuvântul și propune să se treacă punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire 

proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală 

Gârcini” , precum şi acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei, întrucât 

reprezentanții din partea GAL trebuie să plece 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-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la art. 3. se propune acordarea unui spaţiu, din str. Piaţa Libertăţii 

nr. 17, cu titlul de sediu social,  prin contract de comodat, Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” și întreabă dacă 

acest punct nu trebuie aprobat cu votul a 2/3 din consilierii în funcție și cum se face distincția față de celelalte articole care 

presupun majoritate simplă. 
D-na Secretar spune că se merge prea departe cu interpretarea legii, nu se întrăinează nimic din patrimoniul 

Municipiului, se dă un drept de utilizare pe o perioadă determinată de timp. 

Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 67. 

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

hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării 

Municipiului Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil , cu discuții. 

D-na Voicescu Nicoeta –Teonia ia cuvântul și întreabă de ce  P-ța Unirii trece din zona B în zona C. 

D-na Boeriu Violeta ia cuvântul și spune că cei din P-ța Unirii sunt arondați la str. Barbu Lăutaru și au plătit 

mereu pentru zona de impozitare C, P-ța Uniirii apare doar ca denumire istorică, nu se constituie într-o zonă de 

impozitare diferită. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că str. Canalului este în zona A, iar 7 Izvoare în zona B, deși   a 

fost reabilitată de curând. 

D-na Boeriu Violeta ia cuvântul și spune că nu s-a corectat zonarea veche, apar mici modificări, dar nu s-a 

intervenit major asupra zonării deja stabilite. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se poate trece brusc de la o zonă de impozitare la alta, 7 Izvoare a fost 

în zona C, a trecut în B, iar treptat se va trece la zona A. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că dacă toate trec într-o zonă inferioară de impozitare nu se vor mai 

realiza venituri la bugetul local, ori așa nu se va mai putea face nimic. 

D-l Nițescu Ciprian spune că nu este greu să se treacă dintr-o zonă de impozitare în alta, fie superioară sau 

inferioară, dar parcă, prin comparație,  ar trebui să se  treacă,  trebuie găsit un echilibru, nu poți plăti același 

impozit ca cineva care are apa, canal, asfalt, dacă nu ai aceleași condiții,.   

        Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 65. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 şi solicită Comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții în plen 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 – aviz favorabil. 
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D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că are două observații, prima fiind legată de taxa pe spectacole, 

respectiv art. 481 alin. (2) lit. a, pentru care în anul 2016 au existat încasări de 50 lei și propune ca aceasta să fie 

scoasă, impulsionând astfel manifestările artistice din localitate și să o reintroducem atunci când avem acest tip de 

activități. 

O altă observație este legată de taxa de închiriere pentru publicitate  de 23 lei/mp și consideră oportun să fie 

diminuată valoarea, efectul fiind încasări mai mari. 

D-l Președinte spune că putem încuraja diverse activități, dar fără să diminuăm toate taxele. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că la cap. V, respectiv art. 474 - taxa pentru eliberarea 

certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii, taxele sunt cu 10% peste 

valoare din Codul fiscal, ori, în condițiile în care la nivelul Primăriei Municipiului Săcele sunt probleme pe acest 

domeniu și actele se eliberează cu întârzieri, nu este justificat acest procent. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că legea ne permite să creștem aceste taxe cu 10%, iar sumele sunt 

modice. 

D-l Pascu Lucian Ion  ia cuvântul și spune că nu este o chestiune de sumă, ci una principială, poți crește 

pocentul, dar trebuie să oferi un serviciu profesionist, ori acest lucru nu se întâmplă. 

D-na Boeriu Violeta spune că, fără a ne referi la perioada de eliberare a documentelor respective, valorile sunt 

foarte mici, la fiecare act eliberat este vorba de 1 leu în plus. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că colegii liberali susțin taxe mici,  dumnealui personal 

susține creșterea acestora, în vederea dezvoltării localității, dar în acest caz, când certificatele de urgență se 

eliberează în 30 zile, iar în regim normal în ani, e o problemă de principiu, nu de valoare.  

D-l Nițescu Ciprian spune că se are în vedere tot Capitolul V, unde sunt taxe legate de urbanism.  

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că acestea trebuie menținute la nivelul minim prevăzut de 

Codul fiscal. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că se solicită micșorarea taxelor, iar pe de altă parte se vrea să se 

facă investiții, dar fără încasări acest lucru nu este posibil. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu se măresc taxele locale pentru persoane fizice, dar există intenția de a 

mări taxele pentru persoanele juridice, respectiv cu 25% pentru clădiri rezidențiale deținute de persoanele juridice, este 
vorba de ansamblurile rezidențiale, iar, deși am fost ocoliți de acest tip de investiții, dacă este să ne raportăm la localitățile 
din proximitate unde astfel de ansambluri rezidențiale sunt masiv dezvoltate, ori locuințele duc la bunăstare, la dezvoltarea 
unei localități  nu se face nimic pentru a se încuraja acest tip de investiții, deasemenea se dublează  impozitul și pentru 
clădirile nerezidențiale  - art. 460 alin. (2), în condițiile în care, conform statisticilor, din 2600 de firme din județ, doar 
5,93% sunt pe profit, iar media pe țară este de 4%, ceea ce înseamnă că doar un angajat din 3 lucrează în firme cu profit, 
procente care se aplică și localității noastre,  iar în aceste condiții, administrația locală vine și dublează taxele;  dumnealui 
mai spune că nu ar trebui să împovărăm firmele, dacă se dorește stimularea încasărilor și propune menținerea indicelui de 
0,5%. 
 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că, în ceea ce privește datele statistice, este parțial de acord, acestea 
necorespunzând întrutotul realității, în esență, este de acord ca firmele să fie ajutate, iar cereșterea de la 0,5 la 1% pentru 
clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice ar trebui regândită, dumnealui 
propune ca amendament un procent de 0,7%, iar apoi se va vedea cum se va umple golul din buget la următorul exercițiu 
bugetar. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă cine a propus ultima scădere  de taxe. 
 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că ei, în mandatul trecut, dar atunci când situația cu taxele scăpase de sub 
control. 
 D-l Kristály László ia cuvântul și spune că subscrie la ceea ce  a spus d-l Sterpu și spune că trebuie analizat și cum 
sunt taxele la o localitate comparabilă cu Săcelele. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că un procentul  de 0,7% înseamnă o creștere de 40% a taxei față de nivelul 
actual. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pensiunile din Săcele vor fi direct afectate de acestă dublare a 
impozitului. 

D-l Sterpu Ciprian spune că este adevărat că bugetul local este afectat, dar are și sugestii de a mări încasările, prin 
intrarea în legalitate a tuturor cetățenilor din Săcele, prin intabularea caselor, astfel se mărește  baza de impozitare, apoi 
încheierea de contracte de salubrizare pentru toți cetățenii, întrucât se pare că doar o parte au contract nou, pe baza noii 
concesiuni, respectiv 14.550 au contract nou, dintre care 840 nu au buletin de Săcele, iar redevența la Primărie este 2,5%,  
iar 1050 sunt pe contracte vechi de salubrizare, ori acest lucru trebuie reglementat; un alt exemplu,  în Cartierul Movilei 
doar 300 de personae au contract, ceea ce înseamnă 1 container pe zi, ori se ridică de șase ori mai mult gunoi, iar diferența 
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este plătiă de cei care au contract, astfel că aici trebuie reglată situația, ca toți oamenii să fie egali în fața legii, nu să se pună 
presiune pe cei care plătesc. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că anul trecut, în noiembrie, 13 consilieri locali din legislatura  trecută au votat 
acele creșteri, în baza modificărilor din Codul Fiscal, iar în februarie s-a stabilit  reducerea acestora, pentru clădirile 
nerezidențiale a susținut procentul de 1%, nu s-a acceptat,  s-a mers pe 0,5% , dar încă nu se poate vedea dacă acest lucru a 
produs efecte benefice. Deasemenea, dumnealui mai spune că pentru anul 2018 se va veni cu o propunere de acordarea a  
unui ajutor de minimis,  pentru persoanele juridice, iar în baza întrunirii unui cumul de factori se poate solicita o rambursare 
a taxelor achitate – impozitului pe clădiri rezidențiale/nerezidențiale achitate de acestea, în baza unui regulament pentru care 
va prezenta o formă, dar până atunci susține procentul de 0,5% pentru clădirile nerezidenţiale și 0,08% pentru clădirile 
rezidenţiale deţinute de persoanele juridice. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că prin aprobarea acestor procente se aduc încasările sub nivelul anului  
2015. 

D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că a scăzut impozitul pe teren, în sensul că indiferent de categoria terenului 
se impozitează doar 400 mp curs construcții. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că s-a revenit la o stare de normalitate 
D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că fără încasări la bugetul local nu se pot face investiții, iar dacă PNL 

a susținut mărirea taxelor pentru 2016, acum adoptă o poziție opusă, socialistă și consideră că revenirea la cotele de 
impozitare din 2015 nu este în regulă. 

D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că s-a susținut că nu încurajăm costruirea de ansambluri rezidențiale, dar s-
au realizat și la noi astfel de imobile, iar referitor la procentele de la nivelul altor localități din județ, s-au mărit și acolo. 

D-nul Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că sprijinirea mediului privat nu este o chestiune socialist, dacă este să 
fie adusă discuția în sferă electorală, în februarie a fost propus procentul de 0,5% fără sustenabilitate, prin d-na Voicescu, 
ori aceea a fost campanie. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că există orașe care își trimit reprezentanți la târguri pentru a prezenta ce 
facilități sunt oferite pe partea de fiscalitate  și trebuie să avem în vedere că mediul de afaceri trebuie protejat. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că îi displace această etichetă de „socializare” , menționând că cei care propagă 
astfel de lucruri sunt cei care au stat ani la conducerea Primăriei și, practic, s-au opus dezvoltării municipiului. 

 D-l Kristály László ia cuvântul și spune că trebuie elaborate strategii de atragere a investițiilor, iar o măsură este 
reducerea taxelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a cerut eliminarea taxei pe spectacole, pentru circ, dar ziua de astăzi a primit 
astfel de conotații din plin, revenind la taxe, dumnealui spune că pentru firme s-a propus nivelul din 2015, având în vedere 
că s-a redus la impozitul pe teren, iar impactul asupra bugetului este vizibil.. Dumnealui mai menționează că un alt impact 
asupra bugetului este faptul că S.C. Electroprecizia este parc industrial din luna iunie, fiind cel mai mare contribuabil, 
începând cu anul viitor nu va mai plăti nicio taxă, ceea ce înseamnă 5 mild lei care nu vor mai intra în buget. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că mediul privat nu înseamnă, exclusive, S.C. Electroprecizia. 
D-l Primat ia cuvântul și spune că micșorarea procentului la 0,7% are un impact de  minus 20 mild lei la încasări. 
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă avem o statistic cu privire la cuantumul amenzilor. 
D-l Președinte spune că  cuantumul amenzilor este de 60 mild vechi. 
D-na Simion Alina spune că la încasări prioritate au amenzile, apoi taxele și impozitele. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul pentru a formula, punctual,  amendamentele, astfel propune un amendament în sensul 

modificării art. 460 alin. (1) din anexa 1 - Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale deţinute de persoanele 
juridice -  la 0,08%, se supune la vot și se adoptă cu 10 voturi pentru, 9 abțineri;   un amendament în sensul modificării art. 
460 alin. (2) din anexa 1 - Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice – la 0,5%, se supune la vot și se adoptă cu 11 voturi pentru, 8 abțineri; un amendament în sensul 
menținerii tuturor taxelor prevăzute la capitolul V la valoarea maximă din Codul Fiscal se supune la vot și se adoptă  cu 12 
voturi pentru, 6 abțineri și un  amendament  în sensul eliminării art. 481 alin. (2), lit. a) -  impozitul pe spectacole și se 
adoptă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă  12 voturi pentru, 7 abțineri. H.C.L. nr. 66. 
D-l Nițescu Ciprian  solicită să se consemneze modul în care a votat fiecare în parte. 
D-na Secretar ia cuvântul și spune că poate solicita modul în care s-a votat doar în cazul dumnealui, nu pentru toată 

lumea. 
D-l Nițescu Ciprian solicită să se consemneze cum a votat dumnealui. 

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

de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal  al S.C. SERVICII 

SĂCELENE S.R.L. şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
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         Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendament ul transmis directorului de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 
 D-l Director ia cuvântul și spune că solicitarea transmisă în ședința pe comisii de specialitate a fost rezolvată. 

            Se supune la vot şi se aprobă cu  18 voturi pentru, 1 abținere. (D-l Nițescu Ciprian votează pentru)  H.C.L. 

nr. 68. 

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

de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurii și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din 

funcţia de administrator public 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  unanimitate 19 voturi pentru.  H.C.L. nr. 69. 

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2016 pentru cadrele 

didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea 

de reşedinţă 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  unanimitate 19 voturi pentru.  H.C.L. nr. 70. 

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

hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 32.074,16 lei, din bugetul Regiei 

Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Via Barcensis și Primăria Municipiului Săcele 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-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că sponsorizarea nu este doar pentru Asociația Via Barcensis. 
          D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și întreabă pentru ce sunt alocați cei 320 de pomi, întrucât i se pare un 
număr mare, nu  se pare oportun, de exemplu, bradul pentru Centrul Multicultural, care nu este deschis încă. 
 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că în loc de a oferi acești brazi, se putea organiza un târg de 
pomi de Crăciun și menționează că formațiunea politică din care face parte are o puternică componentă ecologică 
și nu se pot realia acestei inițiative. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că brazii despre care se face vorbire nu fac parte din structura 
ecologică, ci sunt special crescuți în pepinieră, cu destinația de pomi de Crăciun.  
 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că pomii sunt pentru unitățile de învățământ, parcuri, etc. 
 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că pe lângă aceste instituții, se acordă și pentru personalul 
Primăriei și consilierii locali și propune să nu se mai dea acestor categorii. 
 D-l Bălășescu Marius propune să se dea pomi personalului, dar să nu se mai dea consilierilor locali. 
 D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că ne cramponăm la 300 de brazi, în condițiile în care 
fondul forestier permite să se dea un pom tuturor  locuitorilor. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune este o tradiție anuală de a oferi bani școlilor, funcționarilor, cu acre 
este de acord, iar în acest context reiterează solicitarea de a se organiza acel târg de Crăciun care să ofere brazi la 
preț de producător. 
 Se supune la vot amendamentul propus de d-na consilier local Iordache Mihaela, în sensul de a nu se 
acorda brazi funcționarilor publici și consilierilor locali, se supune la vot și se respinge cu 10 voturi împotrivă, 6 
voturi pentru și 1 abținere. 
 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul pentru a formula un amendament în sensul sensul diminuării cantității de 
pomi de Crăciun solicitați, ca urmare a eliminării consilierilor locali din lista celor care urmează a primi pomi de Crăciun se 
supune la vot și se  adoptă cu 14 voturi pentru, 1 împotrivă , 4 abțineri. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuie să se facă și corectarea corepunzătoare a sumei alocate ca 
sponsorizare. 
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        Se supune la vot proiectul cu amendatul inclus şi se aprobă cu  15  voturi pentru,  1 împotrivă, 3 abțineri. (D-l 

Nițescu Ciprian votează pentru) .  H.C.L. nr. 71. 

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

hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în 

suprafață de 2428 mp,  înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170 şi solicită Comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – discuții în plen 

Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil pentru nerespectarea H.C.L. nr 138/2015, art. 3, pct. 1 și pct. 5 

Comisia nr. 3 – discuții în plen 
         Comisia nr. 4 - aviz favorabil 
      D-l Popa Marius Cristian  ia cuvântul și spune că la art. 3 pct. 1 din H.C.L. nr. 138/2015 se stipulează că „ Fac obiectul 
prezentei hotărâri drumurile propuse, care se încadrează în cele de categoria a – II- a, categoria a- III- a si categoria a- IV-a, 
conform Ordinului nr. 49/1998” , deci prima condiție pentru a fi acceptată oferta de donație este să se preia „drumuri”, ori 
acesta nu este un drum, ci o pășune, care nu are nici măcar șanțuri de colectarea a apei pluviale, ori scopul H.C.L. nr. 
138/2015 este tocmai evitarea preluării unor terenuri arabile ca drumuri, iar apoi să se solicite ca Primăria să le aducă la stare 
de utilitate.  

D-l consilier local mai spune că PUZ-ul a fost inițiat de către investitori privați , care la banii la care au vândut 
parcelele, puteau să aducă terenul la situația de drum, măcar de categoria 4. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că acolo s-a făcut un PUZ pentru construirea caselor, care a fost 
aprobat și ar trebui să-l preluăm sub anumite condiții. 
 D-na Gabi Radu ia cuvântul și spune că acolo nu sunt edificate case, nu este nimic, zona este mai jos de Cartierul 
Raza Soarelui. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că face o confuzie, PUZ-ul se referă la str. Toamnei, în zona CAP-ului. 
 D-na Gabi Radu spune că a făcut, într-adevăr, o confuzie. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că cine a vândut terenul trebuia să aducă drumul la categoria 4, iar 
H.C.L. nr. 138/2015 a fost aprobată cu unanimitate, pentru a ne feri de aceste situații de a aduce un teren la stadiul de drum 
după ce unii care au vândut nu l-au amenajat deloc. 
 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acest proiect de hotărâre contravine H.C.L. nr. 138/2015. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că dacă acest teren nu se încadrează în nici una din categoriile nominalizate în 
Hotărârea nr. 138/2015 , înseamnă că nu se subrogă  acesteia,  nu face obiectul ei, iar atunci trecem pe prevederile Codului 
Civil, neaplicându-se această hotărâre, deoarece art.  3 precizează clar ce categorii de drumuri se preiau, ori acest teren nu 
face parte din nicio categorie, neavând, deci, de ce să aplice prevederile H.C.L. nr. 138/2015. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că din această perspectivă nici un drum nu face parte din categoriile enumerate și așa 
se ocolește hotărârea mai sus menționată. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că a dat interpretarea juridică a acestei probleme. 
 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că dacă investitorii beneficiază de taxe reduse, trebuie să-și amenajeze și 
drumurile. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că acum două luni s-a discutat cine va realiza utilitățile pentru noile P.U.Z.-uri și s-a 
propus ca dezvoltatorul, dar nu s-a dorit acest lucru și s-a stabilit că solicitantul Autorizaței de Construire, dar acest lucru nu 
este posibil, nu se poate ca un drum  să fie realizat de o singură persoană, iar istoria cu Raza Soarelui se va repeta. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că localitatea Tărlungeni s-a dezvoltat, s-au construit case noi, dar dotările nu au fost 
suportate de administrație. 
 Se supune la vot și se repinge cu 1 vot pentru, 5 împotrivă, 13 abțineri.  (D-l Nițescu Ciprian votează împotrivă)  
H.C.L. nr. 72. 

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

de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din Comisia de atribuire/licitaţie a locurilor de 

parcare din Municipiul Săcele 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 

Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate 19 voturi pentru.  H.C.L. nr. 73. 

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

hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu 

instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare către S.C. Compania APA Brașov S.A.şi solicită 

Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
         Comisia nr. 4 - aviz favorabil 
    D-l Mureșan Dan Marius întreabă până cînd este valabil contractual de delegare a rețelei către Compania Apa. 
    D-l Primar răspunde că până în anul 2020. 

    Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate 19 voturi pentru.  H.C.L. nr. 74. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni sau  lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  

beneficiarilor de ajutor social, precum şi a orelor de muncă dispuse a fi executate în folosul comunităţii 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-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că în ședința pe comisii de specialitate s-a solicitat baza legală care 

stă la curățarea zonelor adiceante DN 1A și s-a solicitat ca la întocmirea fișelor de pontaj să se treacă zona de 

desfășurare a activității. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că ar fi oportună documentarea activității, realizarea 

de poze, etc. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că existe documente stricte pentru a justifica activitatea. 

     D-na Pârvu Nicoleta spune că există fișe de pontaj, unde se detaliază numărul de ore prestate, activitățile 

desfășurate, etc, dumneaei mai menționează că în ședința pe comisii de specialitate i s-a cerut ca în registru să se 

insereze o rubrică cu activitițile desfășurate, dar acesta este un plan anual, iar lunar se vor întocmi planuri cu 

activitățile efectiv desfășurate. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că acest plan este structurat pe 10 capitole și trebuie detaliat 

câte ore sunt alocate fiecărui tip de activitate în parte, pentru că după ce se prestează activitatea de decolmatat 

rigole, de exemplu, se vine și se bugetează, aparte, decolmatarea rigolelor, ori trebuie o evidență, ce s-a făcut cu 

aceste persoane, nu se mai poate plăti încă odată o lucrare. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că banii bugetați pentru decolmatarea rigolelor implică intervenții cu 

utilaje, cu aceste persoane sunt realizate decolmatări ocazionale, cu sapa. 

D-l  Președinte spune că pentru toate activitățile trebuie făcute rapoarte zilnice, ca pe șantier, detaliat condiții 

de muncă (temperatura)/oameni/unelte/activități desfășurate, iar apoi efectuat pontajul. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că de câteva luni se lucrează efectiv pentru aceste ore. 

        Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate 19 voturi pentru.  H.C.L. nr. 75. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea Metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se 

recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Săcele și de fundamentare a prețurilor de pornire 

ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare pentru anul de producție 2017 precum și prețurile 

de referință în cauză 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-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în materialul transmis în format excel apar comparativ valorile care au 

fost în 2016, iar pentru 2017 apar alte categorii. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în anul 2016 era totul  la global, în anul 2017 legiuitorul a 

impus împărțierea pe produse  principale și secundare. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate 18 voturi pentru (d-l Bălășescu Marius lipsește momentan din 

sala de ședințe).  H.C.L. nr. 76. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  înscriere a  suprafeței 

de teren de 7,2888 hectare, cu destinația izlaz comunal, în  proprietatea privată a Municipiului Săcele. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au realizat măsurători în vederea intabulării izlazului. 

Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate 18 voturi pentru (d-l Pascu Lucian Ion  lipsește momentan din 

sala de ședințe).  H.C.L. nr. 77. 

D-l Președinte anunță că se trece la sesizări din partea d-nilor/d-nelor consilieri locali. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că pe str. Gheorghe Doja este o groapă. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că pe B-dul George Moroianu, la imobilele de  numerele 178-186 

beciurile sunt pline cu apă. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că este vorba de un canal pluvial care intră prin grădina unui cetățean.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că se cunoaște problema și se lucrează în acest sens. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că cetățenii din Gârcini, care nu sunt de vârstă școlară,  întreabă dacă pot juca 

fotbal pe terenul de sport amenajat la Școala Gimnazială nr. 5. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că și copiii joacă sub supraveghere, ori a asigura supravegherea și 

pentru adulți, în condițiile în care pot degenera lucrurile și înregistra conflicte, nu este posibil din lipsa 

personalului. 

D-l Jitaru Gheorghe mai spune că tot referitor la Școala Gimnazială nr. 5, că a primit sesezări din partea unor 

cetățeni de acolo, despre veridicitatea cărora nu se poate pronunța, care spun că dialogul cu conducerea Școlii 

este dificil, iar d-na Directoarea, respectiv d-na Director Adjunct se adresează folosind cuvinte jignitoare, 

dumnealui mai spune că, persoal tinde să nu creadă, dar trebuie să aducă la cunoștință. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că cetățenii de pe str. Ciucaș au primit informații, de la un consilier 

local, după spusele lor, că se va amenaja în proximitate, pe ocolitoare, o groapă de gunoi și sunt revoltați de idee. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu este vorba de așa ceva, acolo se dorește să se realizeze o stație de 

compost, iar acum se află un PUZ în dezbatere în acest sens. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că a fost programată o dezbatere pentru PUZ-ul menționat de 

d-l Primar, iar cetățenii doreau să participe, doar că a fost vorba de ora 10,00 dimineața.  

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că pe str. Pajiștei la nr. 39 este un bec defect, este necesar să fie înlocuit 

întrucât acoperă o rază lungă. Dumnealui mai spune că cetățenii de pe str. Oituz au solicitat o reprofilare de 

drum. 

D-l Băilă Gheorghe apreciază inițiativa de a difuza acel buletin informativ a administrației locale, doar că 

modul de difuzare, punerea în poșta fiecărui bloc, fac ca  diseminarea să fie dificilă, întrucât cele mai multe ajung 

la gunoi, cum s-a întâmplat și în cazul blocului în care locuiește și consideră oportun ca aceste informări să fie 

date Președintelui Asociației de proprietari. O altă problemă este legată de parcări, de faptul că acestea sunt 

garantate doar pentru un interval orar, iar cetățenii plătesc integral concesiunea, ceea ce nu i se pare corect. 

Dumnealui mai spun că foarte multe autoturisme sunt parcate ilegal pe domeniul pulic, iar până nu se vor aplica 

sancțiuni, legea nu se va aplica, de exemplu o mașină staționează ilegal pe marcajul Stop de la magazinul Profi 

de 4 zile. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în legislatura trecută era prezent la ședințele Consiliului 

Local și cineva din partea Poliției Naționale. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că a crezut că d-l Băilă va prezenta o situație neplăcută cu care s-a 

confruntat și care l-a implicat pe d-l Bilan. 

D-l Băilă Gheorghe spune că a existat un incident, pe care spera să-l rezolve pe cale amiabilă, astfel 

dumnealui menționează că există un contract de colaborare cu Liceul Victor Jinga, prin care i se permite 

utilizarea pentru antrenamente a sălii de sport 2 ore/săptămână, în momentul în care a venit pentru antrenament 

sala era ocupată, d-l Director  Bilan a refuzat orice cale de comunicare și s-a stat cu copiii în frig. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că este direct implicat, având copilul în acest program  și spune că 

mâine va avea loc ședința Consiliului de Administrație și trebuie ridicată această problemă, întrucât sala de sport 

trebuie să fie încălzită, iar despre incidentul semnalat dorește un punct de vedee în scris din partea conducer ii 

Liceului. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că va participa la ședința Consiliului de administrație, în calitate de 

membru din partea Consiliului Local și va dezbate și această problemă. 
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D-l Popa Marius Cistian ia cuvântul și spune că are vrea să semnaleze  vizavi de activitatea Serviciilor 

Agricol și Patrimoniu care, după cum s-a văzut și la ședința de astăzi nu știu despre ce se discută la un punct 

inițiat de ei, cu aceleași persoane s-a întâlnit și pe teren, care mergeau la o trasare, dar nu știau ce se întâmplă 

acolo, nu aveau aparate, deși există la nivel de instituție există  și ne trezim în aceeași situație ca astăzi pentru că 

nu știu ce să verifice. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că o să-l solicite în calitate de  consultant. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul pentru a face o interpelare cu privire la afirmația făcută de d-l Primar care în 

ședința anterioară a spus că în două săpătămâni va avea o listă cu ceea ce solicită DSP  în vederea  redeschiderii 

Spitalului și spune că dorește acest Raport de la DSP  la următoarea ședință de Consiliu Local. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că acum două luni s-a contractat o firmă de pază pentru Spital, 

eliberându-se astfel 2 posturi și întreabă dacă aceste persoane nu intră efectiv pe teren, la parcări, de exemplu. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că regulamentul pentru parcări va fi aplicat. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că având în vedere că d-l consilier local Stoea este și membru în 

Consiliul de Administrație al Liceului Victor Jinga, dorește să atragă atenția cu privire la ateliere care aparțin 

fabricii și care reprezintă un real pericol pentru copii care se ajoacă acolo, sens în care s-a solicitat și executivului 

să se implice și să găsească o soluție pentru a fi trecute în patrimoniul Municipiului, eventual cumpărate, pentru a 

se putea face ceva cu ele. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu consideră oportună achiziția acestor clădiri aflate în stare de degradare, 

menționând că unul dintre ateliere va fi demolat de către fabrică, iar celălat împrejmuit. 

D-l Sterpu Ciprian spune că atât Liceul Victor Jinga, cât și Clusterul ETREC au intrat în GAL și trebuie luată 

în calcul și oportunitatea modernizării unor astfel de ateliere și funcționalizării lor, un model fiind oferi de  

   Fundația Fast care a accesat fonduri cu această destinație. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că a solicitat ca la Școala Gimnazială nr. 5 să se pună ceva 

deasupra fostei stații de epurare întrucât reprezintă un real pericol de accidentare; dumneaei mai spune că este 

necesară verificarea calității transportului public din Municipiul Săcele, întrucât autobuzele sosesc în stații cu 

întârziere.     

 D-l Kristály László ia cuvântul și spune că dorește să tragă un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl 

reprezintă fosta clădire a poștei, unde în timpul viscolului din data de 13 noiembrie a avut incident, cioburi de la 

aceasta clădire desprinzându-se și avariindu-i autoturismul în parcare din fața acestui imobil, unde nu s-a 

semnalizat acest lucru, iar  conducerea a manifestat indiferență, abia în urmă cu 2 zile s-a intervenit să se fixeze 

geamurile. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că orice observație cu privire la ocuparea abuzivă a parcărilor trebuie 

semnalată, a doua observație este în legătură cu o sesizare pe care dorește să o aducă și la cunoștința d-lui 

Director munteanu Gheorghe, făcută de un cetățean care se plânge de condițiile de igienă de la vestiarele, 

grupurile sanitare de la sala de sport de la Liceul George Moroianu, iar dacă lucrurile stau așa să se ia măsurile 

corespunzătoare. Deasemenea, dumnealui  mai spune că pomul de Crăciun pe care îl va primi, în calitate de 

angajat al Primăriei, se oferă să-l doneze. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că pentru a acupa postul de manager la S.C. Servicii Săcelene, s-au înscris 

4 candidați, dintre care unul nu a îndeplinit criteriile, iar trei nu au promovat proba scrisă, menționând că 

procedura de selecție s-a făcut conform programului, cu respectarea legislației în materie. 

Un cretățean cu handicap locomotor ia cuvântul și spune că nu s-a discutat nimic despre probleme 

persoanelor cu dizabilități, care nu au acces la parcări, bănci, magazine și întreabă cine din Consiliul Local se 

ocupă de această problematică, de ce nu se fac amendament în acest sens. 

D-l Sperpu Ciprian  ia cuvântul și spune că această componentă socială intră în sfera comisiei de specialitate 

nr. 3 și dă citire componenței acesteia. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că persoanele cu handicap beneficiază de gratuitate pentru locul  de 

parcare. 

Același cetățean ia cuvântul și spune că ar trebui să se pună în vedere și în cazul magazinelor să asigure 

accesul persoanelor cu dizabilități, iar d-na Pârvu Nicoleta, în calitatea pe care o are să le reprezinte interesele și 

să prezinte solicitările. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că pentru instituțiile private nu avem competențe să intervenim.  
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Un cetățean din Cartierul Bolnoc ia cuvântul și spune că locuiește de 9 ani în acest cartier, iar încă de atunci li 

se promit locuitorilor condiții decente de viață, condiții care nu există, deși se află în zona de impozitare A. 

Dumneaei mai spune că în fața imobilului pe care îl deține există o veritabilă groapă de gunoi,  un focar de 

infecție, iar același proprietar mai are un teren pe care l-a împrejmuit cu stâlpi cu țeavă, care prezintă risc de 

accidenntare pentru copii; dumneai mai spune  că nu există asfalt sau canalizare, iar pe str. Bolnoc s-au efectuat 

lucrări de infrastructură, dar pe străzile laterale nu s-a făcut nimic, menționează că este vorba de a doua stradă 

după Pensiunea Casa Șoricelul. 

D-l  Diniță Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că locul la care face referire doamna este o concesiune 

către S.C. Solo M. 

Un alt cetățean ia cuvântul și spune că drumurile din această zonă au fost reabilitate prin pietruire, iar la 

prima ploaie s-a dus toată umplutura, în fața  Pensiunii Casa Șoricelul strada este excavată, fosele dau în drum, 

iar întrebarea care se pune este cum s-ar putea dezvolta zona, sub aspect turistic, în aceste condiții. 

D-l Viceprimari ia cuvântul și spune că s-au făcut acolo unele amenajări, în limita posibilităților. 

Un cetățean din Cartierul Bolnoc ia cuvântul și spune că la aceste drumuri în pantă se pune pietriș degeaba și 

consideră că ar trebui trimis un delegat în zonă, să vadă realitatea de pe teren și spune că s-ar putea accesa 

fonduri nerambursabile, mai ales că este o zonă de agrement, iar cetățenii sunt buni platnici la bugetul local.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că timp de două mandate nu s-a făcut nimic, dar zona va intra începând cu 

anul următor în modernizare. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că există o porțiune de stradă care face legătura cu zona asfaltată și ar trebui 

măcar aceasta să fie asfaltată, întrucât refuză și taximetriștii să mai vină. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se poate asfalta iarna. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că sunt o serie de investiții care trebuie bugetate, se va merge efectiv pe 

teren și se va vedea pentru la anul. 

Un alt cetățean ia cuvântul și spune că s-a adus canalizarea la 50 m de stradă și nu s-a mai continuat. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că aceea casă părăsită este pe terenul concesionat de către Primărie, fapt 

pentru care ar trebui luate măsuri. 

Un cetățean din Cartierul Raza Soarelui ia cuvântul și spune că, sub îndrumarea d-lui Primar și cu sprijinul d-

lui consilier local Mureșan, au găsit o soluție pentru branșamentul la Electrica, respectiv autorizarea prin 

Primărie, dar d-l Arhitect-șef a spus că nu vor primi avizul, deși au fost îndrumați să întreprindă aceste demersuri 

și să se găsească o soluție temporară. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că problema se va rezolva, avizul va fi dat în mod sigur, doar că nu s-a mers 

la persoana potrivită. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă care sunt atribuțiile domnului Viceprimar, dacă a primit 

atribuțiile specifice, în condițiile Legii nr. 215/2001. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că d-l Viceprimar are aceleași atribuții pe care le-a avut, iar când se va 

impune, va primi atribuții noi. 

        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 

              STOEA GHEORGHE                                                                           

 

 

                                                                             Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


