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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 27.10.2016, 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 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 24 din 25.08.2016 privind 

aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe și funcțiuni complementare, str. Câmpului, Săcele” 

- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice pentru radiografii 

pulmonare standard, tip ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria 19588/2004, din Policlinica 

Municipiului Săcele, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 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; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  înscriere-

a  suprafeței de 661,0765 hectare, cu destinația de pășune-izlaz comunal, aflată în proprietatea privată a 

Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor 

Social Săcele, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru 

beneficiarii de servicii de asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele - iniţiator 

PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2016 - iniţiator PRIMAR 

Ing.  POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 - iniţiator PRIMAR ING.  POPA 

VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 137 din 29.10.2015 privind 

aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 

în suprafață de 250 mp și, respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, 

aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119  – inițiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a imobilului - construcții și teren “Clubul Elevilor”, în 

suprafață de 3.096 mp, situat în B-dul George Moroianu nr. 76, înscris în CF nr. 113665 Săcele, sub nr. top. 

1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, către Liceul Teoretic ” George Moroianu” – inițiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 10.000 lei, din 

bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Cultural – Sportiva  „Izvorul” Săcele 

– inițiatori consilieri locali______________________________________________________________. 

 

11. Diverse. 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Géczi Gellért 

- d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 
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- d-na Director Executiv Direcția Economică – ec. Coman Rodica  

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

- d-l Diniță Ardeleanu Constantin– Poliţia Locală 

- d-na Necula Niculina - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

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

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

-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-l Sorin Ganea –consultant proiecte 

- d-l Mureșan Tibi – om de afaceri local 

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

 - d-l pr. Gaparovici Vasile – Parohia Gârcini 

- 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 29.09.2016, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru) și Procesul Verbal 

al  ședinței de îndată din data  de 12.10.2016,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (19 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 proiectele de hotărâre avute în vedere:   

        11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune 

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

      12.  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; 

      13. Proiect de hotărâre privind  scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a 

suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 

29A%-0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului 

,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”; 

        14. Proiect de hotărâre privind  scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a 

suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, 
u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion 

Tamina”. 

    15. Diverse: Informari: 
- informare Asociația GIL Corona Brașov 

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

Primar și conform dispoziției nr. 2061 /20.10.2016 și se aprobă cu 12 voturi pentru, 7 abțineri.  

D-l Președinte propune să se înceapă cu punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre  pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2016.  D-nul Preşedinte 

solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 52. 

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

hotărâre  pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. 
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         D-nul  Preşedinte 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 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că pentru Centrul Multicultural se prevăd o serie de achiziții, precum 

calculatoare, monitoare, tastatura+ mouse, UPS –baterie, imprimantă multifuncțională/ xerox , etc., față de care are o serie de 

observații: ar fi mai oportună achiziția unui laptop, care este potrivit activităților de birou desfășurate acolo, deasemenea  

consideră că  prețul prevăzut pentru  licențele Windows 10 este mare,  în condițiile în care o licență nu depășește 600 și 

spune că nu i se pare oportună achiziționarea unor licențe office scumpe, în condițiile în care există variante 

compatibile gratuite. Dumnealui mai menționează ca pentru același obiectiv se mai prevăd niște obiecte de 

inventar, mochetă, cuiere, etc, dar nu se specifică cantitățile, iar nota de inventar este foarte sumară. Tot referitor la notele 

de fundamentare, nici pentru alocarea sumei de 240.000 pentru Spital nu există o fundamentare, nu se știe ce se va face cu 

această sumă;  de asemenea,  nota de fundamentare întocmită de către Compartimentul  PM și SSM pentru servicile de 

salubrizare este întocmită incorect, iar o altă solicitare se referă la alocarea de resurse pentru lucrări de marcaje rutiere, 
dar nu se specifică ce reprezintă cantitativ acest lucru. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a  ridicat aceași problemă, iar ulterior a purtat o discuție cu d-l Primar și  

precizează că nu se pune problema că cineva se opune redeschiderii Spitalului, dar contează cum și în ce formulă se va 

redeschide, ceea ce este clar e că trebuie menținută destinația sanitară, întrucât astfel moștenitorii testamentari pot formula 
pretenții, dar trebuie o strategie în acest sens, care să stabilească etapele procedurale și sumele necesare pentru îndeplinirea 

acestui obiectiv. 

D-l Primar spune că d-l consilier local Nițescu a ridicat câteva probleme pertinente legate de achizițiile de la Centrul 
Multicultural, de licențe, etc.. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune, legat de licențe,  că  în buget s-au prevăzut 2.000 lei pentru achiziționarea a 

22 de bucăți. 
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că are o altă documentație, unde nu se detaliază astfel achiziția. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că redeschiderea Spitalui este un obiectiv mare, care trebuie realizat cu pași mărunți, 

eficienți și spune că a purtat o discuție cu d-l Director de la CNAS Brașov, iar acum s-a realizat o constatare pentru instalația 

termică , care este spartă, din cauza că nu a fost golită la închiderea Spitalui, menționând că se vor lua măsuri pentru cei care 
nu au făcut acest lucru; totodată, dumnealui mai precizează că a fost realizat un deviz în acest sens, valoare fiind de 198 mii 

lei, iar pentru acest lucru sunt necesari banii cuprinși în această rectificare, întrucât trebuie făcută și o expertiză tehnică. 

D-l Nițescu Ciprian spune că devizul trebuia anexat documentației puse la dispoziție, iar referatul trebuie fundamentat 
în baza acestui deviz. 

D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune  la momentul eleborării referatului nu se primise încă devizul. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă cum a fost fundamentat referatul în lipsa unui deviz. 

D-l Matei Ioan spune că înainte de efectuarea devizului s-au făcut vizite  la fața locului, unde au fost verificate 
centralele care sunt demontate, constatându-se că și cazanele și caloriferele sunt sparte vizibil, 4 din 3 calorifere fiind sparte. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că deține poze făcute la Spital cu 2 luni în urmă,  unde caloriferele nu 

prezentă semne evidente de spargere și consideră că devizul ar fi trebuit făcut înainte de demontare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

D-l Panait Bian Cristian spune că a făcut o vizită la Spital, cu d-l Viceprimar, alături de un grup de cetățeni, 

în luna mai, de unde are poze destul de detaliate și nu a văzut calorifere sparte, iar în centrală totul era impecabil, 

fără urme de apă, doar dacă nu au fost sparte între timp, iar dacă se susține că 4 din 3 calorifere erau sparte era 

imposibil să nu se vadă și întreabă cine a făcut această paguba. 

D-l Viceprimar spune că la o inspecție vizuală nu s-au constat aceste probleme la instalația termică. 

 D-l Panait Bian Cristian spune că trebuie făcută o inspecție riguroasă, profesionistă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că firma care face acest lucru - Termoconfort este una profesionistă, acest 

lucru neputând fi contestat. 

D-l  Panait Bian Cristian subliniază faptul că în luna mai nu erau fisuri vizibile la calorifere. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la preluare inventarului în 2012, instalația era golită. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că devizul se va realiza efectiv pe situația existentă la acest moment și că se poate 

merge acolo pentru a vedea care este starea instalației la acest moment. 

D-l Panait Bian Cristian spune că este necesară constituirea unei comisii în acest sens,  în a cărei componență să se 
regăsească cei care au mai fost, precum și alții de specialitate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că suntem aproape de redeschiderea Spitalului , dar acum se pun, efectiv, bețe 

în roate, îngreunându-se voit acest demers. 
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D-l Sperpu Ciprian  ia cuvântul și spune, revenind la rectificare, că nu se pot lua decizii pertinente în lipsa 

unor note de fundamentare bine realizate, cu tot concursul executivului, un exemplu constituindu-l și faptul că în 

Raportul  de specialitate la rectificare se specifică că paza Spitalului se încredințează unei firme private, pentru a 

degreva Poliția Locală și a putea fi implicată în asigurarea activității de patrulare în Municipiu Săcele, dar alocarea 

nu este susținută de o argumentare, iar în astfel de condiții consilierii locali nu pot lua decizii corecte și nu se pot 

pune în slujba cetățeanului. Dumnealui mai spune că există o reținere în a acorda sume de bani pentru reschiderea 

Spitalului, în condițiile în care sunt implicați și alți factori, alte entități,  deschiderea nedepinzând exclusiv de 

Consiliul Local, mai întâi fiind necesare îndeplinirea unor standarde medico-sanitare, dar în condițiile în care se 

alocă acești bani, iar finalitatea nu va fi cea dorită – reschiderea, cineva va trebui să-ți asume acest lucru. 

Deasemenea, dumnealui mai spune că s-a discutat ideea creării unui centru de permanență la Spital și întreabă 

dacă există un feed-back din partea medicilor de familie, întrucât aceștia trebuie să asigure gărzi în timpul liber, iar 

asistenții trebuie remunerați de către medicii de familie și mai întreabă dacă există garanții din partea acestora că o 

vor face. Deasemenea, spune că sunt necesare garanții că Spitalul se poate reschide, că toate aceste eforturi 

prealabile nu sunt făcute în van. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în Săcele sunt 19 medici de familii, s-au purtat discuțiicu aceștia, iar 3 vor 

să se implice, iar restul vor veni din Brașov, totodată, dumnealui mai specifică factul că această activitate este bine 

remunerată, prin CNAS, deci nu vor fi probleme de acest gen. 

D-l Gâdea Sorin spune că nu se poate stagna, mai întâi trebuie adus Spitalul la standardele necesare 

redeschiderii, după care se vor întreprinde formele de redeschidere, oțținerea avizelor, etc.  Deasemenea, 

dumnealui mai spune că există postări on-line ale d-lui consilier Panait, în care afirma că  în luna  mai nu s-a putut 

intra în Spital din cauza bacteriilor (mucegaiurilor), iar atunci se pune întrebarea cum există poze atât de detaliate, 

în afară de asta mai spune că se îndoiește că cineva ar produce intenționat pagube acolo. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că avizele nu se pot lua fără lucrări de modernizare, iar în 2 săptămâni vom 

primi de la DSP lista cu ce este necesar, fiind nevoie inclusiv de un lift exterior. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că, fiind de specialitate, poate să-i confirme d-lui consilier local 

Panait  că caloriferele dacă stau fără apă în ele se deterioarează, ruginesc, iar centralele termice au și ele elemente 

care se pot deteriora. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu crede că există cineva care nu vrea ca unitatea spitalicească să aibă 

o funcționalitate, dar este nevoie de o viziune clară, Consiliul Local trebuie să știe care sunt pașii necesari în 

vederea redeschiderii acestuia, precum și costurile, inclusiv autorizațiile, pentru că este clar că suma alocată astăzi 

este o parte infimă din ceea ce va fi necesar ulterior. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că dumneaei nu a putut participa la ședința pe comisii de 

specialitate, dar aceste lucruri trebuiau lămurite atunci și îl întreabă pe d-l Viceprimar de ce nu a solicitat aceste 

clarificări. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a solicitat fundamentări pentru referatul atașat la documentația 

transmisă. 

D-l Pascu Lucian Ioan  consideră  că se merge prea departe cu pagubă intenționată la calorifere, dar spune că 

acum două luni a fost bugetată o sumă pentru igienizarea curții Spiatlului, tăiere arboret, etc., iar materialul lemnos 

transportat cu tractorul de la Regia Pădurilor a fost confiscat de către Poliția municipală și întreabă care este 

siuașia cu acesta. 

D-l Primar spune că lucrurile s-au clarificat, întrucât materialul lemnos de acolo nu constituia fond forestier și 

a fost dus la Centrul de zi. 

D-l Panait Bian Cristian îi multțumește d-lui consilier Jitaru pentru intervenție, dar spune că în mai a văzut 

clar că acele calorifere nu erau sparte, rugina este una, fisura/spargerea este alt lucru. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că au mai fost alocați 200 mii lei pentru reparații la Spital și întreabă dacă 

au fost cheltuiți. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că au fost cheltuiți doar o parte și că la începutul anului au fost 

solicitați 500 mii lei pentru acest obiectiv. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că pentru acest an au fost bugetați 500 mii lei, dar pentru orice altă 

rectificare care presupune alocarea de alți bani pentru Spital va trebui prezentată strategia pentru redeschidere și 

fundamentări foarte clare. 
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D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că logic ar trebui, ca prim pas realizarea unei estimări, simplist ce 

înseamnă materialele, respectiv manopera, apoi văzut care este valoarea totală și ce sume trebuie bugetate. 

Deasemenea, a  spus că a înțeles că va fi contractată o sumă pentru a realiza un audit și a se vedea care sunt 

costurile totale și spune că nu este vorba de a se opune redeschiderii Spitalului, ci de a se face toate demersurile 

într-un mod transparent. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că, în conformitate cu legislația în vigoare, orice proces 

investițional trebuie ante-analizat și nu ar trebui să ajungem în aceași situație ca la Centrul Multicultural, unde s-a 

bugetat atât de mult peste valoarea inițială și consideră că se impune o analiză eficiecientă asupra stării clădirii, 

întrucât mucegaiurile au intrat în pereți, iar apoi, se poate reabilita clădirea, pune rigips,  iar mucegaiurile din 

pereți să genereze infecții. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că expertiza poate fi cuprinsă în bugetul anului viitor, întrucât acum se 

lucrează pe un buget prost făcut.   

D-l Primar ia cuvântul și spune că redeschiderea Spitalului nu a fost dorită în mandatul trecut, iar dacă acum 

când suntem aproape de acest lucru se iscă astfel de discuții, nu se face decât să se tergiverseze întregul proiect. 

  D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că, în legătură cu intervențiile antevorbitorilor cu privire la Spital, 

are două întrebări: dacă există o strategie clară, bine-definită, în acest sens, iar referitor la Centrul de permanență 

întreabă dacă există un angajament clar cu medicii de familie care vor să-și asume acest lucru. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că există o strategie și se va prezenta Consiliului Local și un raport cu privire 

la termene-costuri-pași/etape, menționând că pe lângă cei trei medici din Săcele, s-a discutat alaltăieri și cu restul 

de patru medici de familie din Brașov, care se angajează în acest sens. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că acest raport este necesar să fie prezentat în plenul Consiliului 

Local. 

D-l Popa Marius Cristian se raliază celor spuse de antevorbitor și spune că aceste fundamentări ale sumelor 

cheltuite sunt necesare și în fața organelor de control, întrucât în fața Curții de Conturi stau  hârtiile, nu explicațiile 

verbale. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că este important modul de cheltuire al banului public și trebuie justificate 

cheltuielile și consideră că dialogul Primar – aparat de specialitate nu este suficient de clar și că ar trebui clar 

defalcat ce trebuie făcut premergător redeschiderii Spitalului. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că, dacă discuțiile de până acum constituie amendamente, trebuie avut în 

vedere că  amendamentele care se formulează trebuie cuprinse în avize, menționând că s-au transmis extrase din 

legislație cu privire la modul de desfășurare a ședințelor pe comisii de specialitate, întrucât executivul trebuie să 

aibă timp pentru a analiza legalitatea amendamentelor formulate. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că sunt discuții, nu amendamente. Dumnealui mai spune că la 

Centrul Multicultural sunt cuprinse sume sub titulatura generică „organizarea unor evenimente”, dar nu se 

specifică ce/câte evenimente, deasemenea se suplimentează sume pentru Poliția Locală, dar consideră oportună 

analizarea organigramei și  văzut dacă satisface necesitățile acestei structuri, iar pentru  Cantina de Ajutor Social 

se solicită suma de 8000 lei pentru a repara rampa de acces a persoanelor cu dizabilități, sumă care consideră 

că este mult prea mare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în ceea ce privește organigrama Poliției Locale, aceasta este completă, 

cu 35 de posturi, cât prevede legea, iar acum se urmărește eficientizarea costurilor , întrucât o firmă de pază la 

Spital costă mai puțin. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acest punct este condiționat de prezentarea strategiei în vederea 

redeschiderii Spitalului, iar viitoarele solicitări de bani în acest sens nu se vor mai vota în absența acesteia . 

        Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru, 7 abțineri. H.C.L. nr. 53.                                                                                                                                                                                                    

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

privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” , precum şi 

acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei. 

       D-l Primar ia cuvântul și spune că se revine cu un proiect care s-a supus spre analiza și aprobarea Consiliului 

Local în ședință de îndată, dar dat fiind că nu s-a întrunit cvorumul s-a înscris acum pe ordinea de zi suplimentară. 

 D-l Sorn Ganea ia cuvântul și spune că aprobarea Statutului și a Actului constitutiv al GAL reprezintă 

următorul pas pentru ca structura să dobândească personalitate juridică , iar documentele se raliază prevederilor 

normative în vigoare. 
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 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că în Statut sunt multe erori, de exemplu la art. 28 se prevede că 

„Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi 

contestate în justiţie de către oricare dintre membri în termen de 30 zile de la data afişării”, ori o hotărâre contrară 

legii este nulă, așadar această prevedere nu-și are rostul. Deasemenea, dumnealui mai spune că se menționează că 

Consiliul director este constituit din 3 membri: 1 Preşedinte, 1 membru, 1 Secretar, iar la art. 37 se prevede că „În 

cazul lipsei justificate a Preşedintelui Asociaţiei, conducerea sedințelor de Adunare Generală revin automat 

Vicepreşedintelui”, ori nicăieri nu se menționează ceva despre un Vicepreședinte și că la art. 36 se prevede că 

„Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei este preşedintele Asociaţiei. Preşedintele reprezintă şi angajează 

juridic interesele Asociaţiei. Preşedintele poate delega Directorului unele din atribuţiile sale”, ori atribuțiile sale nu 

pot depăși cadrul statutului. D-l consilier local mai precizează că ar avea un amendament la acest statut,  în 

condițiile în care în acest grup de membri fondatori nu se regăsesc entități care au experiență în 

atragerea/implementarea proiectelor pe fonduri europene, să se precizeze că membri fondatori pot fi doar acele 

entități care îndeplinesc aceste condiții. În același context, dumnealui mai spune consideră că d-l Gândac Nicolae, 

membru al acestui GAL nu are suficientă expertiză și experiență pentru sarcinile ce îi revin.  

 D-l Sorin Ganea ia cuvântul și spune că se impunea existența unui reprezentant din partea comunității – 

Asociației Comunitare Gârcini, membru în Consiliul de Administrație, dar acesta reprezintă doar un nucleu inițial, 

ulterior putând fi atrași și altți membri. 

D-l Sterpu Ciprian spune că acest grup de fondatori pare a forma o castă închisă, iar pentru a intra în rândul 

membrilor este necesară acordul acestuia, dar nu se precizează în Statut cu ce număr de voturi se intră în GAL. 

  D-l Sorin Ganea ia cuvântul și spune că asocierea este făcută în baza O.G. nr. 26/2000, unde se prevede 

dreptul la libera asociere, nefiind un act unilateral. 

D-l Popa Marius Cristian spune că prevederea este aplicabilă numai în momentul constituirii asociației.  

D-l Sorin Ganea ia cuvântul și spune că trebuie să existe totuși o modalitate de control a includerii altor 

entități,   că altfel se poate produce un dezechilibru, astfel dacă am avea 200 de persoane fizice, GAL-ul nu ar mai 

fi reprezentativ. 

D-l Nițescu Ciprian spune că scopul GAL-ului este atragerea de fonduri europene și trebuie să fie deschis, 

bineînțeles cu respectarea proporțiilor, dar să se respecte și prevederile Ghidului. 

D-l Viceprimar spune că are experiență pe partea de asociații și consideră oportun să se menționeze dacă 

secretarul are sau nu drept de vot și văzut cum lucrează Consiliul Director dacă este compus doar din 3 membri. 

Dumnealui mai spune că s-a abținut de la votarea suplimentării, întrucât nu știa dacă acesta este materialul care a 

intrat pe ordinea de zi a ședinței de îndată sau este altul. 

D-l Secretar specifică faptul că este același material. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă materalul poate fi dezbătut sub aceaași formă în două ședințe 

sau dacă un proiect de hotărâre respins într-o ședință poate fi repus în aceași formă în altă ședință de consiliu. 

D-na Secretar răspunde afirmativ. 

D-l Popa Marius Cristian spune că acest Statut ar trebui refăcut aproape în întregime, dumnealui spune că 

s-ar putea formula o mulțime amendamente și dă citire observațiilor făcute de dumnealui, astfel:  

- La art 1 se precizează baza legală pentru constituirea  GAL-ului, dar se uită partea cea mai de inters, 

însuși scopul acestei asocieri – atragerea de finanțări nerambursabile și nu se menționează ca bază 

legală Ghidul Solicitantului; 

- La art. 9 se menționează atribuțiile asociației, iar la punctul c) se prevede „mobilizarea, informarea și 

implicarea persoanelor din comunitățile marginalizate în procesul de elaborare a strategiei”, ori până 

aici nu se precizează nimic de vreo strategie. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceste materiale au fost supuse atenției cu destul timp în urmă, iar aceste 

modificări puteau fi prezentate până acum. 

D-na Voicescu Nicoleta- Teonia spune că cine a făcut acest Statut ar fi trebuit să știe că Ghidul 

Solicitantului este cartea de capătâi pentru această asociație, iar acest lucru îl știe din experiența pe care o are în 

implementarea a două proiecte pe fonduri europene. 

D-l Popa Marius Cristian spune că are observații pertinente de prezentat. 

D-na Voicescu Nicoleta- Teonia spune că aceste observații trebuie înaintate și armonizate cu Statul 

prezentat. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că ar trebui ca discuțiile să fie mai productive, există un document supus 

spre aprobare în această formă, care se aprobă sau nu, oricum demersul este tardiv, întrucât am pierdut deja 

finanțarea de 50.000 pentru strategie, precizând că trebuie avut în vedere că astfel de luări de poziție boicotează 

proiecte și nu Primarul și aceasta era o șansă de a face ceva pentru comunitatea de acolo, iar când avem 

oportunitatea de a accesa fonduri, se tergiversează formele pentru GAL, care trebuia deja să fie funcțional. 

D-l Popa Marius Cristian consideră că nu i se poate îngrădi dreptul de a formula observațiile pe care le 

consideră pertinente, astfel: 

- La art. 12 se împart membrii în membri fondatori și membri, simpli, menționându-se ca cei care aderă 

plătesc cotizație, iar membrii fondatori nu plătesc și întreabă de ce; 

- La art. 13 se prevede „Calitatea de membru se dobândeşte prin manifestarea de voinţă a persoanei 

fizice sau juridice respective, concretizată printr-o cerere scrisă adresată Consiliului Director al 

Asociaţiei. Consiliul Director supune spre aprobarea Adunării Generale admiterea cererii de adeziune”, 

dar nu se prevede în ce interval de timp.     

              D-l Președinte spune că ar dori să se încheie discuțiile pe acest subiect. 

   D-l Viceprimar spune că aceste propuneri ar trebui formulate în scris. 

   D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în ceea ce privește obligațiile,  acestea nu se referă și la 

membrii fondatori, astfel calitatea de membru se poate pierde numai pentru membrii simpli, nu și pentru membrii 

fondatori. Dumnealui mai spune că se prevede că Adunarea Generală se întrunește o dată pe an, dar în condițiile în 

care se doresc proiecte rapid, aceasta ar trebui să se întrunească cel puțin o dată pe lună, iar un alt aspect este 

componența Consiliului Director care este compus din 3 membri, nu există Vicepreședinte, deși se face referire la 

el, dar în absența unui membru acesta nu este lucrativ, ar trebui ca fiecare entitate care face parte din GAL ar 

trebui să aibă un membru în Consiliu. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că retrage proiectul de pe ordinea de zi, urmând să fie repus pe ordinea de 

zi în proxima ședință ordinară, așteptându-se propuneri concrete. 

 Un cetățean ia cuvântul și se adresează Consiliului Local, întrebând de ce se opun realizării unor proiecte 

pentru Gârcini sau redeschiderii Spitalui care ar fi foarte benefic pentru locuitorii de acolo. 

 D-l Mureșan Dan Marius  spune că nimeni nu dorește acest lucru, dar toate actele trebuie făcute corect.  

Un reprezentant din partea Asociației Comunitare Gârcini ia cuvântul și spune că, într-adevăr, statutul are 

lacune, dar dincolo de aceste abordări de principiu, trebuie avut în vedere că această comunitate trebuie sprijinită, 

iar într-un asemenea moment trebuie judecat și cu mintea, dar și cu inima, este de acord că un lucru trebuie bine-

făcut, dar nu se poate pune problema unui joc al orgoliilor. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia întreabă care este termenul-limită pentru a depune acest proiect, dacă 

amânarea acestui punct are vreo influență.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că dacă proiectul era aprobat în ședința de îndată de joia trecută, aveam o 

șansă pentru a depune cererea de finanțare pentru strategie, astfel am pierdut cei 50.000 euro, primul pas a fost 

ratat, dar strategia se va face cu fonduri de la bugetul local, pentru că în absența acesteia nu se vor putea accesa 

fonduri, care merg până la 7 milioane euro. Totodată, trebuie aut în vedere că pe P.O.R. se pot accesa proiecte pe 

infrastructură; dumnealui mai menționează că proiecte  pe educație, resurse umane, etc., au mai fost accesate, dar 

nu și-au îndeplinit scopul, de aceea, acum se dorește să se meargă intens pe proiecte de infrastructură, iar dacă nu 

intrăm acum cu proecte pierdem startul și în sesiunea aceasta de finanțare. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în calitate de consilieri locali trebuie să ia decizii în folosul 

cetățenilor și pe bază emoțională, dar trebuie să fie decizii legale, ce s-a spus despre Gârcini este adevărat, dar 

când se iau decizii, acestea trebuie fundamentate, legale și să poată fi puse în practică, ideea este că aceste 

documente sunt perfectibile, iar grupul U.D.M.R. își manifestă disponibilitatea de a participa la o ședință care să 

reia proiectul cu Statutul și Actul constitutiv al GAL-ului, cu preluarea amendamentelor formulate de d-l consilier 

local Popa Marius Cristian săptămâna viitoare. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că se fac afirmații nefondate, întrucât nu vrea nimeni să boicoteze un 

proiect, dar se dorește ca totul să se facă legal și se referă atât la redeschiderea Spitalului, cât și la aprobarea 

Statutului și Actului constitutiv al GAL-ului. 

D-l Panait Bian Cristian spune că d-l Primar a luat poziție, încercând să lase impresia că unii consilieri 

locali se opun unor proiecte. 
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D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că nu este în regulă ca reprezentanții Cartierului Gârcini să 

plece cu ideea că unii consilieri locali se opun demarării unor proiecte pentru Cartierul Gârcini și ar trebui dat un 

termen la care va reintra proiectul pe ordinea de zi. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu este chiar atât de simplu, întrucât s-au făcut o serie de propuneri, care 

trebuie date avocaților care se ocupă pentru a analiza legalitatea. 

D-l Sterpu Ciprian spune că aceste documente au fost transmise de la o zi pe alta, dar au fost studiate și s-

au găsit greșeli, care era necesar să fie semnalate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că asta este esența ședinșei de îndată. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă de ce între membrii fondatori nu se numără Fundația Fast, Rețeaua Can, 

întrucât au făcut atât de multe pentru Gârcini în ultimii ani, deasemenea pot fi atrase și persoane juridice care au 

avut un aport pentru comunitatea de acolo. 

D-nul Primar ia cuvântul și spune referitor la d-na Oprică Isăilă  că asociația nu are Statut. 

D-l Sterpu Ciprian spune că cei 50.000 euro pentru strategie care s-au pierdut, nu trebuie suportați doar de 

Primărie, ci trebuie să revină o cotă parte pentru toți membrii fonadatori și rectificat statutul în acest sens. 

D-na Oprică ia cuvântul și spune că Fundația Fast,  Rețeaua Can au personalitate juridică, doar grupul 

Proactiv pentru Gârcini nu are, menționând că nu știe de ce nu au fost coopatați, întrucât și-au  manifestat 

deschiderea și disponibilitatea, mai ales că în ianuarie când s-a făcut o selecție pentru GAL au fost aleși, dumneaei 

mai menționează că dacă există posibilitatea să fie membri, o vor face.                                                                                                                           

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe și funcțiuni complementare, str. Câmpului, 

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

        Comisia nr. 1 – discuții 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu  discuții 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că are un  amendament la Regulamentul de urbanism aferent 

acestui P.U.Z., în  ceea ce privește rețelele edilitare, respectiv „echiparea edilitară cade în sarcina solicitantului 

autorizației de construire, iar inițatorul PUZ-ului se obligă să notifice acest lucru la înstrăinarea de proprietate 

(încheierea contractului de vânzare-cumpărare)”. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că cumpărătorul trebuie să știe cât îl costă utilitățile. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă de ce nu cad  în sarcina investitorului utilitățile. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că nu-l putem obliga pe investitor. 

D-l Motoc Bogdan George spune că există oportunități de dezvoltare și potențiali investitori în localitate, dar 

avem o mare problemă legată de Serviciul Urbanism și de d-l Arhitect-șef, nu este normal ca investitorii să fie 

blocați de acest serviciu; d-l Firu, beneficiarul acestui P.U.Z. a venit în ședința pe comisii de specialitate, spunând 

că are un teren arabil intravilan, dar poate fi sau nu investitor, nu dorește ca la această fază să fie obligat să aducă 

utilitățile, nu este normal ca să-l blocăm să-și împartă terenul pe parcele, mai ales că legea nu este imperativă. 

Unul dintre cetățeni ia cuvântul și spune că toți investitorii fug din localitate din cauza aceasta. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că nemulțumirile legate de acest serviciu sunt multiple, la fel 

ca și exemplele pe care le poate aduce, astfel pentru o hală de pe str. Ecologiștilor, în avizul de oportunitate la 

concluzii se specifică că este „oportună și avizăm”, dar a primit avizul pentru locuințe, nu pentru ceea ce a ce a 

solicitat. O altă situație, apare un investitor, care dorește să acceseze un proiect european de 3 mil euro, 

întreprinde demersuri pentru avizare la Urbanism, dar nu mai are timpul fizic să depună proiectul, i se sugerează 

să lucreze cu un anumit proiectant, dar nici așa nu îi iese la timp, iar situația s-ar putea încheia cu o plângere 

penală; un alt caz, un investitor are o pensiune, dorește să extindă camera centralei, obține avize inclusiv de la 

ISU, dar și lui i se sugerează consultarea unui expert, are toate avizele rezolvate, dar nu și cel de urbanism; un alt 

cetățean dorește să se relocheze în Săcele, găsește un teren în zona Bolnoc cu 70 euro/mp, solicită de la Urbanism 

un CF de informare, era vorba de 530 mp, merge la notar în baza acestuia, vrea să-și facă casă, solicită 

Certificatul de Urbanism  pentru Autorizația de Construire, dar află că tebuie să cedeze din suprafața asta pentru 

drum, rămâne cu o suprafață care nu-l mai satisface pentru construirea unei locuințe. Dumnealui mai spune că o 

altă problemă mare este legată de PUZ, pentru care se solicită o delimitare geografică foarte mare, îngreunând 

foarte mult oamenii. 
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D-na Voicescu Nicoleta-Teonia se învoiește de la d-l Președinte și părăsește sala de ședințe. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și continuă seria exemplelor și a situațiilor care se întâmplă la 

Serviciul Urbanism, astfel, spune că un domn își cumpără o casă veche în oraș și  i se cere să facă PUZ și pentru 

Primărie și pentru biserică. În Cartierul Raza Soarelui s-au dat avize, iar acum pentru drum i se cer proprietarilor 

să-și dărâme gardurile, totuși lucrurile ar trebui lăsate ca atare. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că trebuie să se țină seama de aceste recomandări.  

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nu se dorește a repeta situația cu ceea ce s-a întâmplat în cazul  

Cartierului Raza Soarelui, de aceea trebuie să se ia măsuri de precauție, întrucât nu este vorba strict de acest PUZ, 

dar sunt terenuri vândute, unele sunt luate ca investitții, iar proprietarul unei parcele se trezește în situația de a -și 

face singur branșamentele, este despăgubit ulterior de toți cei care se vor lega, dar asta implică un orizont de 

timp. 

Unul dintre cetățeni ia cuvântul și spune că trebuie să se aibă în vedere și natura terenului, întrucât împarte o 

suprafață  în mai multe loturi, pe care nu are posibilitatea să le dezvolte, beneficiarul PUZ poate să participe la 

utilități, dar nu în această fază, ci în faza de autorizare. 

Un alt Cetățean ia cuvântul și spune că încă din 2010 a început demersurile cu toate actele pentru un PUZ, 

încă de când lucra d-l Manoilă, pentru 50 de parcele situate dincolo de Cartierul Raza Soarelui, a mers pe calea 

legală, în anul 2011 a obținut avizul de oportunitate, pe  când era Arhitect-șef era d-l Hilohi care a dat respingere 

la CF, apreciind ca inoportună investiția, motivând că acele parcele nu fac parte din trupul principal al orașului. 

Dumneai mai menționează că d-l Pricope i-a cerut să cedeze drumurile, dar dacă le cedează, utilitățile trebuie să 

cadă în sarcina Primăriei și spune că a contestat primul aviz de oportunitate, iar dacă până în noiembrie nu obține 

avizarea, va acționa în instanță Primăria.  

D-l Mureșan Tibi ia cuvântul și spune că de 17 ani investește în Săcele, este un plătitor onest de impozite și se 

raliază părerilor antevorbitorilor cu privire la Serviciul Urbanism, menționând că nimeni nu vrea să aibă de a face 

cu Primăria Săcele din acest motiv. Ca experiență personală spune că a plătit taxa de urgență pentru un Certificat 

de Urbanism, pe care l-a obținut după o săptămână pe motiv că nu a fost Secretarul să semneze și spune că în nici 

o țară nu te obligă să faci PUZ, considerând că sunt oameni rău-intenționați puși expres să blocheze dezvoltarea 

orașului și care trebuie să plece, pentru că se solicită studii inoportune, se  cer avize de la furnizori de utilități 

când nu există utilități în zonă, iar pentru a-ți trage curentul pe proprietate Arhitectul-șef trebuie să decidă dacă o 

poți face supra/subterean, iar aceste proceduri îngreunate pun investitorii pe fugă. În legătură cu Spitalul, 

dumnealui spune că suma alocată, respectiv cei 240 mii lei sunt insuficienți pentru refacerea instalației termice.  

   Deasemenea, consideră că trebuie adus un Arhitect-șef capabil care să vină în sprijinul oamenilor, nu să 

constituie un obstacol în calea dezvoltării orașului. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că și-a început mandatul de 4 luni, iar problemele invocate aici sunt încă 

din anul 2000 sau chiar mai de demult și că la scurt timp de la începerea mandatului a sesizat că Urbanismul este o 

verigă-slabă, dar una și mai slabă este d-l Arhitectul-șef și precizează că că unii funcționari se ascund în spatele 

acestui statut și că trebuie totuși luate măsuri, ceea ce se va și face, dar cu respectarea cadrului legal în materie,  

dar ceea ce este clar este că 99% din probleme vin din sfera Urbanismului, iar tot ce se va întreprinde împotriva 

unor salariați se va face procedural. Dumnealui mai spune că dacă nu vin investitori, toate discuțiile sunt în van, 

iar dacă sunt probleme legate de acest departament, trebuie făcute notificări în scris, dumnealui mai menționează 

că nu are nimic personal cu d-l Arhitect-șef, dar problemele existente sunt vizibile, nu avem PUG la ora actuală, 

proiectul pentru PUG a început în anul 2009 și trebuia finalizat în 2011, iar pentru realizarea lui au fost plătită 

integral toată suma, 8 mild lei, iar acesta nu este gata, firma contractată purtând o parte din vină, dar trebuie avut în 

vedere că etapa de consultare a populației a durat 3 ani. D-l Primar spune că a trasat d-lui Arhitect-șef dispoziția de 

a finaliza până în iulie 2017 acest proiect, dar primește de la firma contractată reclamații că nu există comunicare 

cu d-l Arhitect-șef, care nu le răspunde la telefon cu săptămânile, dumnealui mai spun că nu știe dacă este rea-

voință, neștiință sau sabotaj, dar situația trebuie deblocată, pentru că termenul-limită se apropie. 

 D-l Mureșan Tibi ia cuvântul și spune că în absența PUG-ului nu se pot accesa nici fonduri nerambursabile. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se fac demersuri în acest sens. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că este necesar să se specifice că de echiparea edilitară se vor 

ocupa beneficiarii autorizațiilor de construire, iar la momentul transferului de proprietate,  inițiatorul PUZ-ului va 

avea obligația să-l notifice pe cumpărător în acest sens. 
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 D-l Firu-beneficiar al PUZ-ului pus în discuție, consideră că aceste prevederi afectează dreptul de 

proprietate. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt 74 de PUZ-uri active la acest moment, iar altele sunt sunt în lucru, 

oamenii construiesc, iar peste 1-2 ani vor veni să solicite drumuri, iar dacă vrei să faci drumuri, va trebui să 

expropriezi, iar acesta este un proces de durată, astfel că se va ajunge să se repete istoria cu Cartierul Raza 

Soarelui, pentru că drumurile trebuie să permită accesul echipajelor de pompieri, a utilajelor de dezăpezire, etc. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a putut constata acest lucru când a fost solicitat să meargă pe teren 

pentru a rezolva o problemă, pe str. Baciului, unde la stânga este Pietricica, str. Nouă, iar în dreapta se întinde o 

potecă în câmp de unde se ajunge la o parcelă lotizată, cu case frumoase, unde cineva a făcut un PUZ, a împărțit 

loturi pentru case, dar fără nici un fel de infrastructură stradală, dacă această stradă de aproximativ 500 m lungime 

va cădea în sarcina Primăriei, costurile generate vor fi mari, întrucât costul pentru 1 km de asfal se ridică la 10 

mild lei, așa că trebuie găsită o soluție. 

 D-l Arhitect-șef ia cuvântul și spune că se poate stabili ca inițiatorul PUZ să  asigure total/parțial utilitățile. 

   D-l Pascu Ioan Lucian ia cuvântul și spune că aceasta este o măsură pentru a-l obliga pe inițiatorul PUZ să 

fie de bună-credință. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că se raliază la cele spuse mai sus, pentru că astfel cumpărătorul să 

știe în ce se bagă. 

 D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și întreabă de ce Primăria Municipiului Săcele nu asigură utilitățile 

acolo unde inițiază PUZ-uri, dar de la alții solicită acest lucru. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie menționat ca utilitățile în cazul PUZ-urilor inițiate de 

Primărie să cadă în sarcina acesteia.  

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune, referitor la obligativitatea notificării la vânzare de către inițiatorul 

PUZ-ului a faptului că echiparea edilitară trebuie suportată de beneficiarii autorizației de construire, că acest lucru 

trebuie oricum stipulat în contractul de vânzare-cumpărare, iar orice act dolosiv se poate anula în instanță. 

 D-l Viceprimar întreabă cum se vor asigura intrările pe proprietate, în condițiile în care 90% din teren este 

proprietate privată, iar 10% este proprietatea Municipiului Săcele, pentru aceasta existând un act de vânzare-

cumpărare și ce se întâmplă dacă Primăria își rezervă dreptul de a rezilia acest contract de închiriere. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că avem obligația de a da drept de servitute. 

 Se supune la vot amendamentul propus de d-l consilier local Popa Marius Cristian, în sensul modificării 

art. 2 din proiectul de hotărâre şi, implicit, a Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. –ului ce face 

obiectul prezentei hotărâri, după cum urmează: „costurile de echipare tehnico-edilitară vor fi suportate de către 

beneficiarii autorizațiilor de construire, iar în sarcina inițiatorului P.U.Z.-ului va cădea obligaţia de a notifica, în 

acest sens, viitorii proprietari, în cazul transferului de proprietate” se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru 

şi 2 abţineri. 

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă  cu 16 voturi pentru şi 2 abţineri . H.C.L. nr. 

47. 

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

hotărâre  privind atribuirea, în folosință gratuită, a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip 

ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, către Spitalul de 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu prezentarea contractului-cadru de închiriere 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere.  ( D-l Gâdea Sorin lipsește momentan din sala de 

ședințe).  H.C.L. nr. 48. 

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

hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 2016 pentru cadrele didactice şi 

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

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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 49. 

        D-l Gâdea Sorin revine în sala de ședințe. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 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 

661,0765 hectare, cu destinația de pășune-izlaz comunal, aflată în proprietatea privată a Municipiului Săcele şi 

solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 – aviz favorabil. 

Se supune la vot şi se aprobă  17 voturi pentru. H.C.L. nr. 50.  

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

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Săcele, a 

Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii de asistenţă socială şi a Ghidului pentru beneficiarii de servicii de 

asistenţă socială furnizate de către Cantina de Ajutor Social Săcele şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte 

avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu refacerea documentației. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că a solicitat armonizarea unor prevederi din Ghid și Cartă, mai era 

vorba și de  o formulare ambiguă, menționând că acestea s-au rezolvat parțial și mai spune că această entitate 

funcționează ilegal, întrucât ar trebui să fie în subordinea Consiliului Local. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această situație se va remedia o dată cu noua organigramă. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abținere. (D-l Viceprimar lipsește momentan din sala  de 

ședințe).  H.C.L. nr. 54. 

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

hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 137 din 29.10.2015 privind aprobarea 

Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.102367 Săcele, sub nr.top. 1954/1/2/39 în suprafață 

de 250 mp și, respectiv, în CF nr.103565 Săcele, sub nr.top.1954/1/2/40 în suprafață de 250 mp, aflate în domeniul 

privat al Municipiului Săcele şi situate în str. Bolnoc nr.119 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 revine în sala  de ședințe. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 18 voturi pentru. H.C.L. nr. 54. 

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

hotărâre privind darea în administrare, a imobilului - construcții și teren “Clubul Elevilor”, în suprafață de 3.096 

mp, situat în B-dul George Moroianu nr. 76, înscris în CF nr. 113665 Săcele, sub nr. top. 1805, 1806, 1807, 1808, 

1809, 1810, către Liceul Teoretic ” George Moroianu” şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2-  aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă ce se întâmplă cu cei care desfășurau diverse activități la Clubul Elevilor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că vor avea spații puse la dispoziție la Centrul Multicultural. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 18 voturi pentru. H.C.L. nr. 55. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de hotărâre  Proiect de hotărâre pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 10.000 lei, 

din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Asociația Cultural – Sportivă  „Izvorul” Săcele ” 

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 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este vorba despre organizarea unui eveniment aniversar - 650 de 

ani de la prima atestare documentară a celor patru sate săcelene, realizat cu aportul mai multor asociații, Asociația 

Izvorul a fost trecută ca solicitant, dar participă și Asociațiile Astra, Portavicum, etc.  

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că nu există nicio fundamentare, nu sunt prezentate 

asociiațiile care sunt implicate sau un deviz al proiectului și spune că susține, în continuare, alocare de finanțări în 

sesiunile lansate expres de Primărie în acest scop, pentru că este vorba totuși de o sumă care trebuie justificată. 

 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că d-l consilier local Sterpu a participat din partea comisiei la 

aceste discuții, dar nu dumnealui este cel care trebuie să prezinte justificările, totodată d-l consilier local consideră 

că nu ar trebui să ne cramponăm de această sumă pentru a sprijini un astfel de eveniment. 

 D-l Coman Rodica ia cuvântul şi spune că proiectul a fost fundamentat în baza adresei transmise de RPLP, 

iar suma va fi justificată de către solicitanți cu acte doveditoare la entitatea mai sus-menționată. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că aceste alocări se reflectă în bugetul RPLP, care va fi 

diminuat, deci justificările sunt pentru municipalitate, această sumă nu este cu titlu de sponsorizare, deci nu este 

deductibilă fiscal. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că va trebui prezentată o justificare cu privire la cheltuielile efectuate, 

un contract încheiat, etc. 

D-l Gâdea Sorin spune că într-adevăr cu aceste sponsorizări, suplimentare sesiunilor de alocare de finanțări 

de la bugetul local, s-a deschis o cutie a Pandorei, care la sfârșitul anului acesta va fi închisă și se va merge 

exclusiv pe concurs de proiecte. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că  la următoarea ședință în care se solicită sprijin financiar ar trebui să 

fie invitate și alte asociații care activizează în Municipiul Săcele și menționează că va prezenta în ședința 

următoare   o solicitare din partea unei asociații care organizează un concurs internațional de șah. 

D-l Primar spune că aceste solicitări, la un buget de municipiu, nu sunt sume exagerate, iar aceste solicitări 

sunt pertinente, iar banii acordați va trebui să fie justificați. 

D-l Popa Marius Cristian spune că toate solicitările trebuie însoțite de acte justificative. 

  Se supune la vot  şi se aprobă  17 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 56. 

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

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-l Primar ia cuvântul și spune că parcul auto este învechit, din anii '69, impunându-se reînnoirea acestuia, 

chiar și cu autobuze second-hand,  acești bani alocându-se pentru a fi achiziționate două autobuze, iar restul pentru 

a suține subvenția pentru elevi. 

Se supune la vot  şi se aprobă  16 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 57. 

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

de hotărâre privind  scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 

0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 29A%-

0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului 

,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că justificarea este aceeași pentru ambele proiecte de hotărâre, 

respectiv  printr-o adresă de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor către Regia Pădurilor KIronstadt   impune 

scoaterea din fondul forestier a parcului de aventuri, dându-se un ordin în acest sens, cei care nu o fac sunt 

susceptibili de amenzi, astfel că este oportun să se scoată din fondul forrestier suprafața necesară realizării 
obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”, dar și Canion Șapte Scări și Tiroliana.. 

Se supune la vot  şi se aprobă  18 voturi pentru. H.C.L. nr. 58. 
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        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată,  dă citire proiectului 

de hotărâre hotărâre privind  scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a 

suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, 
u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion 

Tamina”. 

Se supune la vot  şi se aprobă  18 voturi pentru. H.C.L. nr. 59. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că la punctul 13 este vorba despre un obiectiv realizat, pe când la punctul 14 

vorbim de un obiectiv ce urmează a fi realizat. 

D-l Președinte anunță că se trece la informări. 

D-na Dobescu Angela, din partea Asociației GIL Corona Brașov, ia cuvântul se prezintă și spune că este aici 

în calitate de beneficiar, prin asociația mai sus-menționată, a unui proiect cu finanțare nerambursabilă de la 

bugetul local, proiect pe care dorește să-l prezinte doamnelor și d-nilor consilieri locali. Dumneai specifică faptul 

că titlul proiectului este „SĂ-CE-LE-brăm diversitatea” și este un proiect ce își propune recuperarea istoriei 

locale într-un mod relevant pentru prezent, să coreleze efectiv strategia culturală cu dezvoltarea pentru a crește 

interesul turiștilor sau potențialilor investitori pentru Municipiul Săcele. Proiectul își propune punerea în scenă a 

4 scenete, scrise special pentru Municipiul Săcele, având ca tematică istoria locală, în colaborare cu școli din 

localitate, copiii fiind actori în aceste scenete. Dumneai mai specifică că ar fi benefică începerea sesiunii viitoare 

de finanțare pentru proiecte undeva pri luna aprilie, întrucât, în cazul acesta,  lucrul cu școlile necesită timp. 

Totodată, lansează invitația de a participa la evenimentele organizate în cadrul acestui proiect. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că sesiunea de finanțare nu poate debuta în luna ianuarie, întrucât nu 

avem buget aprobat, acesta aprobându-se prin lunile februarie-martie. 

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

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că a apărut zonarea pe site-ul Municipiului Săcele și există din 

partea cetățenilor cereri să fie afișate și criteriile de zonare. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că pentru anul 2017 nu se mai pot face modificări în ceea ce privește 

zonarea, întrucât orice modificare în acest sens, se poate face, conform legii, în luna mai a anului, pentru anul 

următor, deci pentru anul 2017 zonele rămân așa. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă, în acest context, ce sens are consultarea publicului care se face până la 

data de 26.11.2016 și eventualele propuneri/sugestii care pot veni din partea societății civile, dacă acestea nu pot 

fi luate în calcul pentru anul 2017. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că procedura de consultare a publicului este una standard. 

D-nul Kristály László ia cuvântul și întreabă dacă zonarea determină gradul de impozitare. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că zonarea făcută tocmai în acest sens. 

D-nul Kristály László ia cuvântul și spune că cetățenii din Baciu întreabă de ce sunt în zona de impozitare A, 

dacă nu au canalizare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că există o porțiune fără canalizare, dar este în proiect pentru anul următor. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că totuși criteriile de zonare pot fi postate pe site. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că stabilirea zonelor de impozitare au la bază studii ample.  

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că pentru încadrarea în zona A, argumente sunt și existența trotuarului, 

beneficierea de servicii de salubrizare, etc.  

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că în clădirea unde funcționează Poliția Locală trebuie luate măsuri 

pentru siguranța cetățeanului, întrucât scările sunt foarte abrupte. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că executivul ar trebui să acorde o mai mare importanță caselor 

vechi, care să fie introduse în circuitul tursitic. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că lângă magazinul Profi sunt amplasați vânzători ambulanți, 

față de care ar trebui să se ia măsuri, întrucât pot solicita un spațiu în Piață, deasemenea dumnealui mai spune că 

a sesizat d-lui Medianu existența unei gropi pe Valea Largă, iar între timp cineva s-a și rănit din această cauză și 

spune că se putea solicita celor de la Servicii Săcelene să execute o placă de beton, dar la această sugestie i s-a 

răspuns că oamenii sunt prinși în diverse locuri. D-l consilier local mai întreabă de ce lucrările de bordurare, 

rigole, etc, pentru str. Bolnoc nu sunt date spre execuție către S.C. Servicii Săcelene. 

D-l Popa Marius Cristian spune că sunt prinse în acordul-cadru. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că groapa de pe Valea Largă va fi reparată, dar trebuie luat în considerație că 

este un șanț, necesitând o lucrare mai de amploare. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că la efectuarea vizitei la Centrul Multicultural a sesizat o serie 

de probleme : crăpături la pereții din cărămidă, aparate ieșite din pereți, parchet zgâriat, cabluri neizolate, etc. și 

asta la recepția lucrării și întreabă dacă constructorul a fost înștiințat și care este termenul în care se vor remedia 

aceste deficiențe. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că pentru închiderea acestui proiect, a cărui finalizare a fost decalată atât,  au 

fost depuse eforturi formidabile și menționează că, în act, mai sunt de făcut unele retușuri, dar era riscant să se 

piardă banii. 

D-l Mureșan Dan Marius mai spune că la sensul unic, înainte de intrarea în Cartierul Electoprecizia, asfaltul 

este foarte denivelat. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune, în coeralație cu tema zonării, că a depus o solicitare pentru a primi o 

analiză comparativă în ceea ce privește cuantumul taxelor și impozitelor pentru anii 2016, respectiv 2017. 

D-l Nițescu Cipria ia cuvântul și spune că cetățenii de pe B-dul Brașovului apreciază modul rapid de lucru al 

celor de la Gaz, doar că picamerele lucrează și noaptea, perturbând programul de odihnă, totodată întreabă ce 

măsuri au fost luate în cazul lemnelor confiscate,  pentru recuperarea prejudiciului și solicită un raport cu privire 

la prețul negociat pentru iluminatul public. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pe str. Horia-Cloșca s-au amplasat niște rigole, de-a latul 

drumului, iar descărcarea se face prin aceeași secțiune, astfel intră pe str. Horia, unde s-au transformat în 

adevărate țâșnitori, iar la intersecția se face nămol, ori această lucrarea trebuie gândită, eventual făcută o cameră 

de trecere. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și îl felicită pe d-l Primar pentru apariția buletinului informativ, editat de 

Primăria Săcele, dar considera oportun ca și Consiliul Local să fie informat de apariția acestuia, întrucât a fost 

întrebat despre respectiva publicație. Deasemenea, dumnealui mai menționează că  depus o solicitare cu privire la 

organizarea unui Târg de pomi de Crăciun, în luna decembrie, pe domeniul public al Municipiului Săcele, unde 

să fie expuși 300-400 pomi, la preț de producător, inițiativa venind ca răspuns la solicitările cetățenilor. 

D-l Pascu Ioan-Lucian ia cuvântul și spune că are două probleme de semnalat : prima se referă la faptul că în 

zona în care se realizează magazinul Penny, executantul lucrărilor trebuie notificat să nu mai iasă pe drumul 

public fără să-și curețe utilajul ; a doua problemă, este legată de str. Timocului, mai sus de Biserica Sfinții 

Arhangheli, unde există vechea râpă care s-a transformat într-o groapă de gunoi și spune că ar trebui să i se dea o 

altă funcționalitate. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune la Centrul Multicultural sala de dansuri nu este prevăzută cu vestiare, 

dar, în schimb, sala de informatică este prevăzută, la fel cum la Sala de sport spalierele sunt montate invers. 

D-l Matei Ioan  ia cuvântul și spune că acum sunt montate cum trebuie. 

D-l Băilă Gheorghe mai spune că în stația de autobuz de la Electroprecizia un investitor a vrut să construiască 

ceva, a turnat fundația și a rămas la acest stadiu, lumea care merge spre stație împiedicându-se de aceasta și astfel 

perturbând accesul la stație și consideră necesar ca aceasta să fie demolată, eventual de cel care a edificat-o. O 

altă problemă pe care vrea să o mai semnaleze este legată oportunitățile care au existat în ceea ce privește 

trambulina din Săcele, aici pierzându-se investiții de 45 mil de euro, pentru că Consiliul Local de atunci s-a opus 

și spune că nu ar fi în regulă ca istoria să se repete acum cu acest GAL. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că a solicitat o informare cu privire la deținătorii de autoturisme, pe care 

a primit-o și spune că aceste cifre ar trebui corelate cu locurile de parcare disponibile. Dumnealui mai spune că i 

s-a semnalat de către părinți probleme cu privire la accesul în zona unuităților de învățământ, cu prepoderență la 

Școala nr. 4, Liceul George Moroianu și consideră lăudabilă inițiativa Poliției Municipale care a detașat aici câte 

un echipaj, doar că agenții stau în mașină. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că este lăudabilă inițiativa de a reface marcajele străzilor, 

deasemenea, mai spune că a solicitat ca pe str. Canalului să se ridice grătarele, dar nu s-a realizat până acum. D-l 

consilier apreciază că s-a realizat iluminatul în  Parcul Electroprecizia, iar dată fiind apropierea campaniei 

electorale, ține să felicite colegii care candidează. Dumnealui revine cu problema parcării din zona magazinului 

Profi și mai spune că la blocul 29 a dispărut un capac. 

Un cetățean din Cartierul Bolnoc ia cuvântul și spune că se pare că problemele acestui cartier au fost uitate. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că nu este adevărat, acolo a fost refăcut iluminatul stradal, s-au purtat discuții 

cu d-nii Veștea și Gabor pentru a prelua rețeua de apă-canal, dar și străzile, întrucât nu putem investi dacă nu le 

preluăm, ori acest lucru nu se poate face oricum, pentru că mai trebuie făcute investiții de către ei, pentru a fi 

conforme expertizei efectuate. Cât despre transportul public, s-au efectuat demersuri pentru a obține licența de 

traseu, care va include și ruta cu Bolnocul. 

Același cetățean ia cuvântul și întreabă dacă va fi o cursă specială. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a propus un orar care a fost transmis prin poștă, iar frecvența ar fi din oră 

în oră. 

Același cetățean ia cuvântul și spune că s-au alocat fonduri pentru diverse investiții, dar nu și pentru 

amenajarea unui sens giratoriu în Cartierul Bolnoc.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că acest giratoriu este în faza de SF. 

Același cetățean spune că a trimis întâmpinărila la peste 7 autorități, CANDR, CJ, etc, în acest scop, dar nu a 

primit nici un răspuns. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că de giratoriu se ocupă Primăria Municipiului Săcele.  

Același cetățean spune că nu a primit în scris nimic în acest și spune că trebuie ținut cont și de faptul că sunt 

mulți copii în zonă, iar intersecția este nesemnalizată, motiv pentru care riscul de accidente este foarte crescut, și 

menționează că ar fi utilă și o presemnalizare. 

D-l Primar spune că Primăria se va ocupa și de acest lucru. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că Consiliul Local nu poate vorbi în numele altor instituții, iar 

d-l Primar a explicat ce poate face Primăria Săcele, conform competențelor ce îi revin. 

D-l Președinte și d-l Gâdea Sorin se raliază celor spuse de antevorbitori. 

D-l Pr. Gasparovici ia cuvântul și spune că vrea să supună atenției Consiliului Local o problemă legată de 

edificarea Bisericii din Gârcini, unde, deși terenul este al Primăriei, nu a primit avizul pentru PUZ de la d-l 

Arhitect-șef. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă cum au primit Autorizația de construire fără PUZ.  

Părintele răspunde că nu au Autorizație de construire. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă cum a fost posibil să aloce o sumă de bani din buget pentru o 

clădire care nu are Autorizație de Construire și nici nu au fost înștiințați de această situație.  

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că trebuia să fie înștiințați de acest lucru, întrucât s-a 

sponsorizat o construcție ilegală. 

D-l Primar spune că s-au făcut insistențe la Regie pentru alocarea acestei sume și că se întreprind demersuri 

pentru intrarea în legalitate. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că este pioner în ceea ce privește prezența în Consiliul Local, iar acum când 

va lipsi o perioadă tinde să felicite pe d-l Primar pentru progresul uimitor făcut în doar câteva luni. 

D-nul Kristály László ia cuvântul și spune că s-au primit plângeri că pe str. 7 Izvoare unde sunt colmatate 

rigolele. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că decolmatările sunt cuprinse în bugetul pe anul următor. 

        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. 
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