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 JUDEŢUL BRAŞOV         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 12.10.2016, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

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

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

următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Săcele, ca membru fondator, la constituirea 

Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” -  iniţiator PRIMAR  Ing. POPA VIRGIL. 

            

La şedinţă au participat: 

 d-l Primar  ing. Popa Virgil 

 d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

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

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

 d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

 d-l Sorin Ganea –consultant proiecte 

 

  

La şedinta au participat 13 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-l Gâdea Sorin, d-l Viceprimar, d-na Iordache Mihaela, d-l Motoc Bogdan George, d-l Munteanu Gheorghe, 

d-na Voicescu Nicoleta-Teonia. 

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

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

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

 D-nul Președinte dă cuvântul d-nei Pîrvu Nicoleta pentru a oferi explicații cu privire la acest proiect 

de hotărâre. 

 D-na Pîvu Nicoleta dă citire raportului de specialitate, menționând că, în conformitate cu noile 

reglementări ale ale Comisiei europene, în vederea accesării de fonduri europene pe anumite axe, se impune 

constituiea unui GAL. 

D-l Primar ia cuvântul pentu a explica urgența, necesitatea și oportunitatea acestui proiect, 

menționând că cererea de finanțare pentru strategia GAL are ca termen de depunere data de 14 noiembrie și 

că acesta este un proiect cu destinație specială, respectiv zona Gârcini, ceea ce constituie o reală oportunitate 

în a rezolva problemele acestei comunități din Municipiul Săcele. Dumnealui mai spune că este prezent și 

consultantul cu care se va colabora pe partea de proiecte, care a elaborat și Strategia de dezvoltae durabilă a 

Municipiului Săcele – d-l Sorin Ganea, căruia îi dă cuvântul să explice etapele procedurale alea acestui 

proiect. 

D-l Sorin Ganea ia cuvântul și spune că sprijină Primăria în vederea accesării unui proiect prin 

POCU, unde una dintre liniile de finanțare pentru perioada 2014-2020 vizează comunitățile marginalizate, cu 

risc de excluziune socială, cum este și cea din Gârcini și care propune o nouă abodare, ce vizează implicarea 
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comunității, proiecte sociale, precum și poiecte de infrastructură. Dumnealui menționează că există trei 

etape: prima este finanțarea strategiei, cu un grant de 50.000 euro, care implică delimitarea zonei, stabilirea 

proiectelo prioritare, etc., apoi strategia este depusă spre evaluare, GAL-ul devine OI, putând astfel decide ce 

proiecte să se finanțeze, fondurile alocate fiind în valoare de 7 milioane euro. Deci, GAL-ul va avea putere 

de decizie în selecția proiectelor, iar într-o perioadă de 1-1,5 ani, se vor implementa proiecte concrete. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că, adiacent strategiei, se va realiza și un recesământ local, inițiativă 

care va pemite și realizarea actelor de identitate. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă  dacă în prima etapă se va realiza identificare/delimitarea 

zonei,  faptul că extinderea comunității de acolo s-a făcut pe terenuri proprietate privată constituie vreo 

problemă. 

D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că această delimitare se referă la arealul geografic și nu are 

legătură cu regimul juridic. 

D-l Kristaly Laszlo ia cuvântul și întreabă dacă aceste proiecte implică și crearea de locuri de muncă. 

D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că se vor stabili prin strategie și proiecte care să genereze locuri 

de muncă. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și întreabă în ce orizont de timp se preconizează că vor veni banii 

pentu aceste proiecte. 

D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că în jur de 1-1,5 ani se vor depune proiecte concrete, iar 

venirea banilor depinde de amploarea proiectelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se dorește axarea pe proiecte de infrastructură: realizare unei școli, 

locuințe sociale, cabinet medical, etc. În ceea ce privește locuințele sociale, se vrea implementarea unui 

proiect-pilot, cu un număr de 50-100 de case sau câte se va putea, identificată o locație și văzut dacă va 

funcționa, întrucât acum zona este imposibil de sistematizat. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă aceste proiecte vor acționa strict pe zona localizată sau și pe cea de 

influență, întrucât trebuie avut în vedere că este vorba despre o cumunitate mobilă. 

D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că aceste zone marginalizate nu pot fi identificate cu 

comunitatea din care fac parte, proiectele de infrastructură vor trebui clar localizate acolo, dar mai există și 

așa-numitele proiecte soft care pot fi implementate și în zona de influență. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă acest areal va fi clar delimitat geografic, concentrat în zona Gârcini 

sau vor fi implementate proiecte și pentru comunitatea din zona Baciu, sub auspiciile aceluiași GAL. 

D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că încă nu s-a delimitat aria, dar ce poate spune este că nu 

depinde de stricta localizare geografică. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă care sunt ceilalți parteneri implicați. 

D-na Pîrvu Nicoleta dă citire listei acestora. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă este cineva din partea AMB, întucât de 2 ani de zile s-au 

făcut presiuni pentru realizarea acestui GAL, s-au purtat discuții cu reprezentanți din partea AMB, care au 

spus că nu știm ce implică, toate demersurile fiind făcute tocmai ca pentru data – limită de 14 noiembrie să 

avem Grupul de Acțiune Locală constituit și să putem aplica, acum nu avem garanția că demersurile de 

constituire a acestuia vor fi finalizate până la această dată. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acționăm acum și se depun toate eforturile pentru a fi gata. 

D-l Popa Marius Cristian spune că dacă viziunea este de îndreptare înspre infrastructură și 

recesământ, cele două aspecte ar trebui interconectate și recesământul să se facă în sistemul GIS, care leagă 

virtual locațiile de populație, arată unde sunt aglomerările și este un sistem dinamic, care se poate adapta 

permanent. 
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D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că acest recesământ este obligatoriu, dar  nu crede că sistemul 

GIS poate fi cuprins în cei 50.000 euro, acest tip de cheltuieli neputând fi integral finanțate, dar există alte 

linii de finanțare pentru acest lucru. Dumnealui mai spune că doar culegerea datelor este eligibilă, iar pentru 

sistem se alocă în jur de 15%. 

D-l Sperpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a discutat despre această problemă încă din lunile 

aprilie-mai și consideră că ar fi fost necesară mai multă transparență în selectarea partenerilor, întrucât ar 

mai fi fost și alții interesați. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că timpul a fost foarte scurt, dar ulterior vor putea intra în GAL și alte 

asociații doritoare. 

D-l Băilă Gheorghe întreabă  ce se întâmplă dacă în urma acestui recesământ cei din Gârcini nu se 

declară romi. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceste proiecte nu au ca destinație romii, ci vin pentru comunitățile 

defavorizate, marginalizate, așa că nu are importanță apartenența etnică, aici, la recesământul din 2011 s-au 

declarat romi în jur de 300 persoane, din diverse interese, dar acum acești bani vin pentru incluziune socială. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că s-au declarat romi pentru obținerea de burse la 

școală. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă banii vor veni la GAL și de aici vor fi direcționați 

pentru proiecte. 

D-l Ganea Sorin spune că GAL-ul definește propriile criterii de selecție a proiectelor, selectează și 

trimite proiectele selectate, dar banii sunt dați de Autoritatea de Management. 

D-l Nițescu Ciprian mai întreabă dacă s-a realizat o analiză de risc. 

D-l Ganea Sorin spune că primul risc este ca termenul de înscriere a GAL-ului cu tot ce implică să 

dureze mai  mult și să se depășescă data de 14  noiembrie, dar spune că putem scrie și depune strategia, cu 

fonduri proprii. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că strategia și constituirea Gal-ului ar trebui să se 

întrepătrundă. 

D-l Kadar întreabă dacă sunt GAL-uri care funcționează în zone proxime. 

D-l Ganea Sorin ia cuvântul și spune că, inițial Gal-urile au apărut în mediul rural și crede că din 

arealul nostru ar mai putea depune cereri localitățile Zărnești, Făgăraș. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă pentru alte axe de finanțare se constituie un alt GAL 

sau se poate uzita tot acesta. 

D-l Ganea Sorin spune că nu se poate obține dublă finanțare.  

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru).  H.C.L. nr. 46.  

D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, 

drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                  SECRETAR 

            CONSILIER LOCAL,                                                                        C.J. GORAN ADRIANA 

             Ing. STOEA GHEORGHE 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


