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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 29.09.2016, 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 

acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea 

locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de 

război din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și  august 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; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 19.107,28 lei, reprezentând valoarea 

Studiului de oportunitate pentru execuția obiectivului de investiții „Fabrica de peleți”- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea a două spații cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii 

Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind 

proiectul „Reabilitare iluminat public în Cartierul Movilei din Municipiul Săcele” - iniţiator PRIMAR  Ing. 

POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale de la art. 1 al Hotărârii de Consiliul Local 

nr.15 din 28.07.2016 privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET 

MEDICAL INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing.  

POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a 

lucrărilor de investiții și reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membri specialiști  - iniţiator PRIMAR 

ING.  POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  pentru selecţia  

administratorului S.C. SERVICII SACELENE S.R.L. – inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei 

cantitãţi  de material
  
lemnos  pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi 

acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m
3 

/ familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor 

pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele– inițiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. 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  
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 d-l Arhitect-șef – urb. Pricope Cătălin  

 d-l Diniță Ardeleanu Constantin– Poliţia Locală 

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

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

 d-na Radu Gabi – Birou Urbanism Patrimoniu 

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

 d-na Vaida Marcela – Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internationale 

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

 d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

 d-l Medianu Gheorghe – Șef  Serviciul Administrativ 

 d-l Robu Adrian – Șef SCLEP 

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

 d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

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

 reprezentanți  grupul PROACTIVI pentru Gârcini 

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

 

La şedinţă au participat 14 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând d-l 

Pascu Lucian-Ion, d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian, D-l Mureșan Dan-Marius și d-l Sterpu Ciprian. 

  Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local Bălășescu Marius.  

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

îndată din data  de 27.09.2016,  se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru (d-l Panait Bian Cristian lipsește 

momentan din sala de ședințe). 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectul 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 proiectului de hotărâre avut în vedere:   

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători 

aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

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

conform dispoziției nr. 1805/22.09.2016 și se aprobă cu 13 voturi pentru (d-l Panait Bian Cristian lipsește 

momentan din sala de ședințe).  

D-l Președinte propune, înainte de a intra în ordinea de zi propriu-zisă, să se dea cuvântului 

reprezentanților din partea grupului PROACTIVI pentru Gârcini, pentru a-și prezenta activitatea și acțiunile pe 

care urmează să le întreprindă. 

D-na Oprică- Isăila Ruxandra Mihaela ia cuvântul și spune că este vorba despre o acțiune de ecologizare în 

zona Gârcinului, unde s-au identificat mai multe probleme, cuprinse, dealtfel și în Strategia de dezvoltare durabilă 

a Municipiului Săcele, una dintre ele fiind legată de salubrizare; dumneaei mai spune că acțiunea va avea loc 

sâmbătă, orele 10,00 în Gârcinul Mic, iar pentru buna desfășurare solicită și sprijinul Primăriei în vederea 

responsabilizării persoanelor asistate social care participă la astfel de acțiuni, respectiv                                                                             

a personalului care se ocupă de monitorizarea  efectuării orelor de către acestea, precum și implicarea Companiei 

Cibin în acest triunghi (Primăria Municipiului Săcele- grupul Proactivi pentru Gârcini- S.C. Cibin S.R.L.). 

Deasemenea, este necesar  sprijinul Primăriei și pentru amplasarea mai multor containere în locațiile identificate, 

sens în care a fost realizată și o hartă.  

D-na Oprică- Isăila Ruxandra Mihaela mai spune că se dorește și implicarea consilierilor locali, o parte 

semnând un angajament de colaborare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este o acțiune importantă, față de care Primăria Municipiului Săcele va 

acorda tot sprijinul, atât material, cât și în ceea ce privește resursele umane, va asigura transportul pentru deșeurile 

strânse acolo, etc. Dumnealui mai menționează că se strânge zilnic o cantitate foarte mare de gunoi, iar situația 

trebuie mai bine gestionată pentru a nu mai exista gunoaie aruncate în afara locurilor amenajate; dumnealui mai 

spune că acum este o acțiune în curs de curățare a  albiei râului Tărlung, unde trebuie intervenit în forță, care va 
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trebui să se facă în această toamnă, generând, în mod evident și costuri, acțiune de care se va ocupa d-l 

Viceprimar. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă dacă Cibinul a fost informat. 

D-na Oprică- Isăila Ruxandra Mihaela spune că a fost informată d-na Stoica Gabriela, care se ocupă de 

aceasta. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va suplimenta  și cu containere. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că susține inițiativa și se va alătura cu un grup de copii. 

D-na Oprică- Isăila Ruxandra Mihaela spune că este necesar în zonă și un utilaj pentru ridicat. 

D-nul Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că, în ceea ce privește salubrizarea, în Municipiul Săcele avem 

mari carențe, în sensul că mai puțin de jumătate din populație plătește taxa de salubrizare, iar pe lângă toate 

acțiunile întreprinse, trebuie lucrat și la mentalitate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că un subiect arzător este rampa de gunoi de la Subobrej, pentru că 2017 

este ultimul an în care se poate închide, iar apoi se vor aplica amenzi foarte mari. 

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

dă citire proiectului de hotărâre  pentru modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 24 din 25.08.2016 

privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 4,8 mst (3 mc)/persoană, lemn de foc pentru încălzirea 

locuinţelor în perioada de iarnă 2016-2017, unui număr de 39 de veterani de razboi şi văduve de veterani de război 

din Municipiul Săcele. 

         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 şi se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru - d-l Panait Bian Cristian lipsește momentan 

din sala de ședințe). H.C.L. nr. 35. 

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și  august 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 

 Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

 Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  cu unanimitate (13 voturi pentru - d-l Panait Bian Cristian lipsește momentan din sala de 

ședințe).  H.C.L. nr. 36. 

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

pentru aprobarea trecerii pe costuri a sumei de 19.107,28 lei, reprezentând valoarea Studiului de oportunitate 

pentru execuția obiectivului de investiții „Fabrica de peleți”. 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-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că atunci când se inițiază un astfel de proiect trebuie analizată mai 

întâi temeinic situația, întrucât banii pentru acest studiu au fost pierduți. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acum se trag consecințele pentru un act anterior. 

Se supune la vot  şi se aprobă  cu unanimitate (13 voturi pentru - d-l Panait Bian Cristian lipsește momentan 

din sala de ședințe).  H.C.L. nr. 37. 
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         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre  

privind închirierea a două spații cu destinaţia de cabinete medicale din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele 

pentru realizarea serviciilor medicale.  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 – aviz favorabil 

 Comisia nr. 4 - aviz favorabil,  cu discuții. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că suma prevăzută pentru pentru închiriere, respectiv 13 lei/mp/lună, 

este prea mică, motiv pentru care va trebui să se facă propuneri în acest sens pentru anul următor. 

D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că această valoare a fost stabilită prin hotărârea de taxe și impozite 

aprobată pentru anul 2016. 

D-l Primar ia cuvțntul și spune că trebuie regândită această sumă pentru închiriere. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și întreabă cine suportă modernizările aferente acestor cabinete medicale. 

D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că acestea sunt suportate de către medici, iar la vânzarea cabinetelor se 

scad costurile de îmbunătățiere. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această clădire este a noastră, iar acolo se regăsesc cabinete 

închiriate/vândute/libere/ cu contract de comodat, dar, indiferent de forma sub în care utlizează un cabinet, 

medicii trebuie să participe cu o cotă parte  la lucrările de modernizare pentru spațiile de uz comun, întrucât 

fiecare își modernizează propriul cabinet, iar restul se află într-o stare dezolantă, iar Primăria a fost singura care a 

susținut lucrările de reabilitare la nivelul clădirii pe ansamblu. D-l Primar mai menționează că a analizat 

contractele de închiriere, dar nu stipulează participarea la lucrările de modernizare pentru părțile de uz comun, iar 

în acest sens a convocat pentru mâine o ședință cu medicii vizavi de această problemă, întrucât unii au cumpărat 

în condiții onorabile, iar acum se impune participe la modernizarea per ansamblu a clădirii. 

D-l Gîdea Sorin ia cuvântul și spune că trebuie avută grijă la reînnoirea contractelor, pentru a cuprinde părțile 

de uz comun. 

D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că spațiul se închiriază pentru suprafața utilă, nu și pentru părțile de uz 

comun. 

Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru - d-l Panait Bian Cristian lipsește momentan 

din sala de ședințe).  H.C.L. nr. 38. 

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

hotărâre  pentru aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Reabilitare iluminat public în Cartierul Movilei din Municipiul Săcele”. D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de 

specialitate să prezinte avizele:  

 Comisia nr. 1 – discuții 

 Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

 Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

 Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 

D-l Panait Bian Cristian  se alătură colegilor în sala de ședințe. 

D-l Gâdea Sorina ia cuvântul și spune că, personal, este de acord cu acest proiect, iar cei care s-au opus nu 

sunt prezenți la ședință, motivându-și poziția prin faptul că acest proiect nu este corelat cu prevederile PAED-ului 

aprobat la nivelul instituției, întrucât există o sumă prevăzută în alocările bugetare pentru efectuarea unui studiu 

pentru iluminat, în baza căruia se pot accesa fonduri pentru refacerea iluminatului în Cartierul Movilei. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în lista de investiții pentru anul 2016 este cuprinsă suma de 155 mii lei 

pentru studiu, iar 500 mii lei pentru modernizarea iluminatului în Cartierul Movilei. Dumnealui mai spune că 

respectarea prevederilor PAED-ului implică reducerea consumului de energiei electrică pentru clădirile publice, 

scăderea consumului de carburant, etc. și întreabă dacă acestă documetație elaborată se raliază prevederilor 

documentului mai sus menționat. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că atragerea de fonduri pentru iluminatul stradal implică îndeplinirea unor 

condiții, printre care faptul că străzile trebuie să fie intabulate, ori nicio stradă din Municipiul Săcele nu este 

intabulată, acum se fac demersuri pentru intabularea celor 3 bulevarde, astfel că ideea atragerii de finanțări 

nerambursabile nu este viabilă pentru acest moment; dumnealui mai spune că studiul de ilumintat pentru Cart. 
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Movilei presupunea, inițial, suplimentarea rețelei cu câțiva stâlpi, ori în condițiile în care în Cartierele 

Electroprecizia și Ștefan cel Mare nu mai sunt cablaje supratereane, s-a vizat și aici un proiect mai amplu, care 

presupune refacerea întregii instalații, drept pentru care lucrarea nu se va putea face anul acesta, dar se va face la 

un nivel profesionista anul următor. 

D-l Viceprimar întreabă dacă această documentație respectă prevederile PAED. 

D-na Zaharescu Mihaela ia cuvântul și spune că trebuie studiat, dar dacă în urma implementării acestui  

proiect se reduce consumul, un obiectiv PAED fiind îndeplinit.  

D-l Viceprimar întreabă dacă nu se poate aproba această documentație, cu mențiunea că se aprobă cu 

respectarea prevederilor PAED. 

D-l Stoea Gheorghe dorește să adreseze o serie de întrebări puse de către unii antreprenori din Municipiul 

Săcele, astfel una ar fi de ce numai firma Flash a venit cu cele 3 variante, de ce s-a ales varianta cu  becuri pe 

sodiu, întrucât durata de viață a led-urilor este mult mai lungă, deși poate ajunge să genereze costuri mai mari de 

achiziție. Desemenea, dumnealui mai spune că liniile aeriene ar trebui să dispară. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că există un acord-cadru cu societatea Flash, care a câștigat licitația prin 

SEAP, iar în intervalul cât operează acest acord, nu se poate lucra cu altă firmă. Dumnealui mai menționează și 

faptul că această firma a realizat studiul pe costurile sale. 

D-l Gâdea Sorin întreabă dacă în realizarea acestei lucrări putem cointeresa și firma furnizoare de energie 

electrică. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va întâlni cu d-l director de la Electrica pentru a vedea dacă pot oferi 

sprijin pentru darea jos a stâlpilor și îngroparea firelor. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și întreabă ce ar putea presupune aceste lucrări încât să încalce prevederile 

PAED-ului.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că eficientizarea este evidentă, în contextul modernizării întregii rețele, 

ceea ce este în concordanță cu strategia asumată. 

D-l Panait Bian Cristian spune că, având în vedere experiențele anterioare, s-a demonstrat că nu este oportun 

ca cel care realizează lucrarea să facă și studiul,  iar exemplul relevant este Centrul Multicultural, deasemenea, 

dumnealui mai menționează că alianța politică din care face parte are o importantă componentă ecologică, drept 

pentru care nu consideră soluția de iluminat propusă de prezentul studiu nici sustenabilă, nici rentabilă, ci depășită 

și crede că ar fi fost oportun un sistem de iluminat pe energie  solară și nu o documentație din vechea legislatură. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că întreaga documentație a fost refăcută. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că se aștepta la o soluție tehnică mai modernă, mai ecologică și 

consideră că așa nu se vor vedea diferențe semnificative.   

        Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru, 2 abțineri.  H.C.L. nr. 39. 

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

hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorii materiale de la art. 1 al Hotărârii de Consiliul Local nr. 15 din 

28.07.2016 privind aprobarea renunțării la răscumpărarea cabinetului medical deținut de CABINET MEDICAL 

INDIVIDUAL GOMBAS ANA în Policlinica Municipiului Săcele şi solicită Comisiilor de specialitate să prezinte 

avizele: 

 Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

 Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

 Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

 Comisia nr. 4 – aviz favorabil. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate  (14 voturi pentru). H.C.L. nr. 40.  

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

hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din Comisiile de recepție a lucrărilor de 

investiții și reparații din Municipiul Săcele, în calitate de membri specialiști  şi solicită Comisiilor de specialitate 

să prezinte avizele: 

 Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

 Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

 Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

 Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că acest proiect a fost inițiat ca urmare a dorinței unor consilieri locali de a 

face parte din comisiile de recepție a lucrărilor de investiții și reparații din Municipiul Săcele. 

În acest sens, se fac două propuneri, în persoana d-lui Mureșan Dan-Marius și d-lui Stoea Gheorghe. 

D-na Zaharescu Mihaela ia cuvântul și oferă detalii asupra componenței acestei comisii. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate  (14 voturi pentru). H.C.L. nr. 41. 

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

hotărâre privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor  pentru selecţia  administratorului S.C. 

SERVICII SACELENE S.R.L 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 14 voturi pentru. H.C.L. nr. 42. 

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

hotărâre privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi  de material
  

lemnos  pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi acordarea, cu titlu gratuit, a 

unei cantitãţi de 2 m
3 

/ familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui 

numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele 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 completarea că aceste familii să nu mai fi beneficiat anul anterior de acest 

tip de ajutor. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a susținut ca și criteriu de departajare neînregistrarea de datorii la 

bugetul local și la bugetul de stat și nu știe dacă acest criteriu s-a omis din eroare sau nu a mai fost trecut 

intenționat. 

D-na Pîrvu Nicoleta ia cuvântul și spune că a fost omis din eroare. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă dacă din lista celor 125 de persoane pentru care s-a 

acordat acest ajutor pentru anul 2015,  unele au mai beneficiat și anul anterior. 

D-na Pîrvu Nicoleta ia cuvântul și spune că o parte au primit acest ajutor, care se acordă în baza cererilor, iar 

condițiilor de acordare sunt afișate în locuri vizibile. 

D-nul Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că acesta nu este un criteri de acordare, pentru că starea financiară a 

unei persoane nevoiașe nu s-a îmbunătățit de la an la altul, având nevoie de acest ajutor, iar dacă numărul de cereri 

nu depășeste posibilitatea municipalității de acordare, n-ar trebui să existe această restricție. 

D-na Pîrvu Nicoleta spune că până acum s-au înregistrat 76 de cereri, deoarece nu îndeplinesc criteriile un 

număr mare de persoane. 

D-l Motoc Bogdan George propune să se dea la toți solicitanții, nefiind un număr așa de mare și nici nu 

presupune o valoare mare. 

D-l  Primar spune că este vorba despre de  24.000 lei din bugetul R.P.L.P. 

D-l Viceprimar spune că la această valoare se adaugă și costurile generate de transport. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia întreabă dacă toți solicitanții au datoriile la bugetul local plătite. 

D-na Pîrvu Nicoleta răspunde afirmativ. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și susține ideea formulată de d-l Gâdea Sorin, în sensul că o persoană nu 

este nevoiașă doar într-un an, având real nevoie de acest ajutor. 

D-l Kristály László ia cuvântul și întreabă dacă pentru aceste cazuri se acordă și alte tipuri de ajutoare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acest subiect minimal a generat dezbateri atât de aprinse, în definitiv fiind 

vorba de 24.000 lei, la un buget de municipiu, când, în definitiv, scopul este ajutorarea unor oameni care au cu 

adevărat nevoie. 
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D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că de multe ori acest ajutor face obiectul revânzării pe piața 

neagră. Dumnealui mai spune că sunt foarte multe cereri depuse de către cetățeni pentru lemn de foc care încă nu 

au fost onorate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că de aici rezidă și necesitatea înființării acelui depozit de lemne, pe care ar 

vrea să îl facă pentru anul următor, pentru că în fond administrația trebuie să se concentreze pentru a găsi soluții 

pentru oameni, prin depozitul de lemne oamenii degrevându-se de problema transportului. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se discuta despre o posibilă locație la sediul S.C. Servicii Săcelene. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că nu crede că ar permite-o spațiul. 

D-l Viceprimar propune un amendament în sensul introducerii ca și criteriu de departajare neînregistrarea de 

datorii la bugetul local și la bugetul de stat, se supune la vot și se adoptată cu 14 voturi pentru.  

     Se supune la vot proiectul cu amenamentul inclus  şi se aprobă cu 14 voturi. H.C.L. nr. 43. 

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 privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători 

aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-na Secretar ia cuvântul pentru a prezenta proiectul, explicând faptul că Regia s-a reorganizat în societate 

comercială, motiv pentru care se impune acordarea noilor facilități la transport și menționează categoriile de 

persoane care vor beneficia de acestea, menționând că unele sunt reglementate prin lege, altele propuse  de 

inițiator, cum ar fi gratuitate totală pentu elevii care nu au absenţe nemotivate la cursuri în luna anterioară 

acordării acestei facilităţi,  gratuitate totală, timp de o lună pentru  donatorii de sânge sau facilități pentru cazuri 

sociale mai deosebite pentru care se mandatează d-l Primar pentru a stabili beneficiarii, în urma efectuării 

anchetei sociale. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și întreabă ce se întâmplă cu elevii săceleni care fac școală în Brașov. 

D-l Gubernat Ioan ia cuvântul și spune că aceștia beneficiază de 50% reducere la transport conform legii. 

D-l Primar spune că s-a propus acordarea de facilități pentru elevii din clasele 0-12 care locuiesc și învață în 

Municipiul Săcele și pentru elevii care locuiesc în altă localitate și învață în Municipiul Săcele, din dorința de a 

creea un cadru prielnic atragerii elevilor la școlile săcelene. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia spune că are cunoștințe că unele școli din Brașov decontează transportul 

elevilor. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că art 3 alin. (1) prevede că „ Studenţii înscrişi la forma de 

învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, 

beneficiază de titluri de călătorie cu tarif redus cu minim 50 %” și și întreabă de ce apare cuvântul „minim”.  

D-na Secretar ia cuvântul și spune că se va scoate acest termen. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spun că a mai avut intervenții legate de pensionari, care beneficiază de 

un număr redus de călătorii, dintre care două trebuie să și le consume pentru drumul la Garaj, unde să-și facă 

formele și consideră că ar trebui eliminate aceste praguri valorice în acordarea călătoriilor gratuite. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere și impactul acordării acestor facilități vizavi de 

bugetul S.C. Servicii Săcelene, întrucât acestea sunt suportate din bugetul Primăriei. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că consideră oportun stabilirea unor restricții asupra orelor de 

circulație a pesionarilor care beneficiază de gratuitate, întrucât se produc aglomerări în orele de vârf. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie menționat, la articol distinct, că cetățenii de onoare ai 

Municipiului Săcele beneficiază de gratuitate pe toată perioada vieții și menționat că orice „prevedere contrară se 

abrogă”, dat fiind că mai există o astfel de hotărâre. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că gratuitatea pentru cetățenii de onoare este stipulată deja într-o Hotărâre 

de Consiliu, nu se poate reitera/confirma aceleași prevederi, cât despre formularea  orice „prevedere contrară se 

abrogă”, întrucât există alte Hotărâri de Consiliu prin care sunt acordate facilități la transport, nu este necesară, 

acestea  sunt acum caduce, dat fiind faptul că R.A.G.C.P.S. nu mai există, pierzându-și astfel valabilitatea din 

start. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că abonamentele școlare trebuie să fie valabile 30 de zile calendaristice.  

D-l Gubernat Ioan ia cuvântul și spune că vor fi emise cu această perioadă de valabilitate. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă ce facilități au elevii care merg la școală în Brașov. 

D-na Coman Rodica spune că benefiază de 50% reducere conform legii.                 

Se supune la vot  şi se aprobă cu unanimitate (14 voturi pentru). H.C.L. nr. 44. 
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D-l Președinte anunță că se trece la informări. 

D-l Primar ia  cuvântul și spune că cea mai importantă este informarea cu privire la stadiul în care se află 

Centrul Multicultural, întrucât se apropie deadline-ul acestui proiect. 

D-l Președinte dă cuvântul d-nei Vaida Marcela pentru a face prezentarea. 

D-na Vaida Marcela ia cuvântul și spune că este vorba despre o prezentare a evoluției proiectului de la 

semnarea Contractului de finanțare  și până la acest moment. Dumneaei mai spune că în luna mai au avut loc 

verificările comisiei de recepție, iar în luna iulie a fost semnat Procesul verbal de admitere a recepției, cu două 

anexe care cuprind lista de remedieri solicitate. 

        Anexa l cuprinde 8 puncte care se referă  la documentele de calitate, justificative privind executarea 

instalaliilor cu rol de securitate la incendiu și lucrările de ignifugare/termoprotecție. Dintre acestea, 6 au fost deja 

rezolvate, iar pentru două dintre acestea trebuie executate lucrări complementare : 

 rezervor pentru sursa intangibilă de apă la sala de spectacole care se află în stadiul de proiectare și 

autorizare ISU ; 

 ignifugarea planșeului peste etaj, la clădirea reabilitată  care se află în stadiu de procedură de achiziție. 

Anexa  2 cuprinde 4 puncte cu lucrări de executat  sau  de remediat. Dintre acestea  8 au fost remediate sau 

sunt în  curs de remediere.  

D-na Vaida Marcela spune că aceste cerințe trebuie rezolvate pentru putea solicita  în două luni avizul de 

funcționare de la I.S.U. și proiectul să poată fi finalizat din punct de vedere al fondurilor accesate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acest poiect a demarat prost, a continuat prost, iar acum se dorește să se 

finalizeze cât mai bine posibil, întrucât trebuia închis, inițial, în data de 31 decembrie 2015, s-a decalat până în 

31 martie 2016, apoi până la 30 iulie 2016, iar acum termenul final este până la 31.10.2016, când este termenul –

limită de închidere a poiectului pe fonduri, iar ulterior, în termen de 6 luni să se mai poată remedia unele 

probleme legate de I.S.U., întrucât este exclus să avem activitate acolo fără aviz I.S.U. D-l Primar spune că și-a 

asumat semnarea declarației de închidere a proiectului, pentru pentru a nu fi nevoiți să dăm banii înapoi ; 

dumnealui mai spune că este un proiect bun, deși nu este așa cum l-ar fi dorit, dar trebuie închis în mod 

acceptabil, mai ales că este singurul proiect major făcut prin accesare de fondui în Municipiul Săcele. 

D-l Panait Bian Cristian întreabă cine a fost manager de proiect. 

I se răspunde că d-na Vaida. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că i s-a exprirat mandatul de Președinte de ședință și îl propune pe 

următoarele trei luni pe d-l Stoea Gheorghe. Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate  (14 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 45. 

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

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că în contextul reamenajării parcărilor în toate cartierele, 

cetățenii întreabă care este pocedura de licitații.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că în cartierele Electroprecizia, Ștefan cel Mare, parcările au fost marcate, se 

propune ca locul de parcare să fie 120 lei, se vor oferi condiții, din care vor deriva și obligații, în principiu, se va 

licita în cazul în care sunt mai multe solicitări pentu un loc, iar începând cu luna noiembrie se vor aloca efectiv 

locuri. 

D-l Viceprimar întreabă dacă va fi elaborat un regulement nou. 

D-l Primar spune că este în lucru un nou egulament, care va institui tot mecanismul de obținere a unei parcări, 

iar începând cu noul an se va intra pe noul sistem. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că trebuie găsite soluții pentru problema parcărilor din zona 

magazinului Profi și din zona Parcului Mihai Eminescu. Deasemenea, mai spune că sunt cetățeni de la blocurile 

29, 30, 40, care reclamă inexistența containerelor pentu colectarea selectivă a deșeurilor și faptul că zonele de 

colectare existente nu sunt îngrădite. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor faca țarcuri cu acces doar pentru cei arondați, se va repara cel din 

Cartierul Ștefan cel Mare, iar la anul se va începe cu Cartierul Electroprecizia. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că în zona blocului 25 din Cartierul Electoprecizia s-au toaletat 

gardurile vii, dar o parte a rămas neterminată. Dumnealui mai întreabă dacă s-a mai aflat ceva despre posibilitatea 

decontării banilor pe chirie pentru cadrele didactice care își desfășoară activitate în Săcele, dar sunt din altă 

localitate. 

D-l Primar spune că nu există această posibilitate. 
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D-l Jitaru Gheorghe solicită o informare și cu privire la fondurile europene care au fost atrase de Municipiul 

Săcele, începând cu anul 2011. Deasemenea, dumnealui mai spune că pe strada Canalullui s-au băgat rigole de 

ciment, dar mai sunt 4 rigole cu grătar și ar fi oportun să se continue cu montarea de rigole de ciment; tot pe 

aceeași stradă, d-l consilier aduce în atenția Poliției Locale faptul că se coboară cu lemne până la bulevardul 

principal, distrugând rigolele. 

D-l Primar spune că se cobora pe str. Sciorilor, dar sunt efectiv afectate locuințele de trecerea mașinilor cu 

lemne. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că un  cetățean de pe str. General Dragalina, respectiv d-na Iftimie a 

făcut o sesizare către Primăria Municipiului Săcele, legată de amenajarea unei mici zone de parcare în spatele 

fostului restaurant Stadion, pentru a facilita accesul persoanelor vârstnice la biserică, iar răspunsul primit este unul 

care l-a nemulțumit sub aspectul formulării evazive, care nu oferă o soluție clară, concisă la problema semnalată, 

în necunoștință de situația de pe teren. Totodată, dumnealui spune că i-a mai fost semnalată, tot de persoane de pe 

această stradă,  necesitatea monitorizării cu camere de luat vederi a acestei străzi, întrucât au fost  s-au înregistrat 

probleme o dată cu mutarea claselor din Gârcini la Liceul Victor Jinga. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această situație legată de aducerea elevilor la Liceul Victor Jinga este atent 

monitorizată, lucrurile sunt controlate, întrucât elevii sunt aduși/duși cu autobuze, gratuit și spune că nu este 

posibil să circule haotic pe străzi. Dumnealui menționeză că și aceste curse implică costuri, dar pentru realizarea 

unei școli noi în Gâcini, conform noilor norme, este necesaă o suprafață foarte mare de teren, acum făcându-se și 

un studiu în acest sens. 

D-l Diniță Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că Poliția Locală verifică desfășurarea în condiții de 

siguranță a elevilor la Liceul Victor Jinga, iar în legătură cu montarea camerelor de luat vederi  pe străzi, acesta 

este un proiect mai de amploare. 

D-l Munteanu Gheoeghe ia cuvântul și spune că este un răspuns evaziv, tipic vechii administrații, acolo fiind 

un spațiu care ar trebui curățat și amenajată o parcare, nu formulat răspunsuri de tipul că „nu s-a identificat un 

amplasament optim”   

D-na Vaida Marcela ia cuvântul și spune că în ceea ce privește amenajarea parcării la care face referire d-l 

consilier local Gâdea, s-a mers la fața locului, dar este o problemă care acum depinde de decizia comisiei de 

circulație. 

D-l consilier local Gâdea Sorin atrage atenția și asupra modului impropriu de lucru al Companiei Apa, astfel,  

în fața blocului 20 din Cart. Electoprecizia s-a asfaltat, după care Compania Apa a săpat și a lăsat în urma nămol. 

Totodată, dumnealui mai spune că dorește o informare cu privire la numărul deținătoilor de autovehicule din 

fiecare cartier. D-l Gâdea Sorin mai spune că  a auzit o discuție cu privire la realizare a două rampe de colectare pe 

cheltuiala unui investitor și întreabă dacă este corectă informația, dacă s-a dorit acest lucru. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că au fost impuse multe condiționări din partea investitorului, plus că la 

locația solicitată nu s-a identificat ca și proprietar Municipiul Săcele. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că pe str. Nicolae Pană este un singur container care nu 

deservește doar locuitorii de acolo, iar acesta este depășit; dumnealui mai semnalează și necesitatea unor becuri pe 

str. Viitorului nr. 36. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că la rețeaua de canalizare menajeră, la intersecția str. Mărășești-

Oituz este un cămin care se colmatează; o altă sesizare este legată de un cămin ridicat o jumătate de metru, înainte 

de intrarea pe str. Pinului. 

D-na Vaida Marcela spune că situația este cauzată de intersecția cu o stradă neasfaltată. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că în Poiana lui Răducan a fost amenajat un loc pentru  picnic, au 

fost amplasate trei mese, dintre care mai este doar una și spune că ar trebui remediată situația. Totodată oferă 

detalii despre modul în care se va oganiza comemorarea a 118 ani de la nașterea profesorului Gheorghe Doja. 

D-l Băilă Gheoghe ia cuvântul și întreabă dacă în cadrul Serviciului Social există o cumunicare între cei care 

realizează anchetele sociale și cei care întocmesc listele cu pesoanele îndreptățite să primească ajutor sub formă de 

material lemnos. 

D-na Pîrvu Nicoleta ia cuvântul și spune că sunt aceleași persoane. 

D-l Băilă Gheorghe mai dorește să expună o problemă legată de parcarea pe trotuarul din fața Parcului Mihai 

Eminescu de către cei care locuiesc în zonă și care au, dealtfel, locuri de parcare în spatele blocului, dar spațiul 

aferent locurilor de parcare este utilizat cu altă destinație, acolo fiind improvizate straturi de legume, etc., în 
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condițiile în care este necesar un trotuar funcțional. Dumnealui mai spune că ar fi oportună achiziționarea unor 

draperii pentru sala de ședințe. Totodată, mai spune că există în Consiliul Local  6 profesori și consideră că în 

actele oficiale trebuie folosită această titulatură. D-l consilier local atrage atenția asupra condițiilor improprii în 

care se desfășoară antrenamentul sportivilor de la Clubul Brașovia, întrucât la nu există pe Valea Largă nici măcar 

branșament la energia electrică. Dumnealui mai spune că a fost inițiată de către Club și propunerea unui 

parteneriat, dar a înțeles că nu se poate realiza pentru moment, până la clarificarea situației juridice a clădirilor, 

respectiv a terenului de acolo, iar faptul că sportivii săceleni au rezultate foarte bune, dar sunt siliți să facă naveta 

la Râșnov, în condițiile în care Municipiul Săcele are potențial pentru astfel de concursuri, este o mare pierdere. 

Totodată, mai spune că această problemă a fost pusă la nivelul Federației, iar în condițiile în care agenda de lucru 

îi permite d-lui Primar, îl invită pentu a discuta cu Secretarul Federației. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că a primit un e-mail cu o reclamție din partea unui cetățean, 

care amenință cu o plângere penală, dumnealui sesizând existența unei hale care nu are autorizație de construire la 

Urbanism și susține că a primit un răspuns incomplet. D-l consilier local spune că va înregistra această adresă la 

C.I.C. Dumnealui mai spune că a sesizat și la ședința anterioară, la ședința de îndată, atitudinea neadecvată a unor 

angajați ai Primăriei, în speță d-l Medianu Gheorghe. 

D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că nici d-l consilier local Panait nu a avut o conduită proprie în 

discuțiile avute, lansând injurii la adresa dumnealui. 

D-l Panait Bian Cristian mai spune că alianța politica din care face parte a inițiat realizarea unui parc în 

Cartierul Movilei, sens în care s-a amenajat locul propriu-zis, urmând ca mobilierul urban să cadă în sarcina 

Primăriei, dar proiectul s-a oprit în acest stadiu, deoarece se pare că au existat blocaje din partea executivului, s-a 

făcut trafic de influență pentru ca acest parc să nu se concretizeze, întrucât un angajat al Primăriei care locuiește în 

zonă ar fi susținut că ar produce zgomot, deranjant pentru localnici. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că printre priorități se numără și amenajarea parcurilor din localitate, cum s-a 

întâmplat și cu Parcul Prichindelul din Cartierul Electroprecizia, dar acesta este doar un început întrucât se dorește 

reabilitarea tuturor parcurilor, inclusiv în Cartierul Movilei, chiar și amenajarea de parcuri noi, iar dacă cineva 

blochează un proiect, se vor lua măsuri. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și ridică o problemă legată de salubritate, respectiv necesitatea îngrădirii 

zonelor unde sunt containere. Dumneaei mai spune că s-a vorbit de o vizită la Centrul Multicultural. 

D-l Primat ia cuvântul și spune că aceasta se poate realiza oricând se stabilește o dată și o oră, de comun acod. 

D-l Președinte propune ca la ședința pe comisii să se vină mai devreme și atunci să se meargă la Centrul 

Multicultural. 

D-l Kadar Tamas ia cuvântul și spune că lângă centru de recoltare a analizelor Sante Vie este un perete în 

ruină și ar trebui să se intervină. 

D-l Kristály László ia cuvântul și spune că în Baciu a fost executat canalul pentru introducerea conductei de 

gaz, apreciază rapiditatea cu care executantul a realizat lucrarea, doar că acoperirea acestuia a fost superficială, 

având loc, din această cauză și un eveniment rutier în zonă, în care a fost implicat un autobuz, dar acum localnicii 

doresc să știe cine va reface trotuarele, pavelele, bordurile, etc.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că toată lucrarea se va face pe costurile operatorului, iar în sarcina 

executantului cade și readucerea terenului la starea inițială. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că ultimul Proces Verbal a fost transmis cu puțin timp înainte 

de ședință și consideră că trebuie transmis mai repede, pentru a putea fi aprobat în cunoștință de cauză. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este vorba despre Procesul verbal al ședinței de îndată, care a avut loc în 

urmă cu două zile și nu a existat timpul necesar pentru a-la transmite mai repede. 

    D-na Hlavathy Zsuzsánna mai spune că i s-a sesizat de căte cetățeni faptul că au fost depuse plângeri la 

Primărie și nu numai că nu s-a dat un răspuns în termen legal, dar nu s-a primit deloc răspuns, iar acestea au fost 

înregistrate în mai 2015 și s-a făcut revenire anul acesta. Deasemenea, dumneaei mai spune că, în calitate de 

membru în Consiliul de administație la Grădinița nr. 4 i s-au semnalat probleme diverse, legate de igienă, 

necesitatea reparării acoperișului și întreabă unde ar trebui  să le transmită, cine se ocupă de soluționarea lor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că Primăria se ocupă de rezolvarea acestor probleme, unității de învățământ i-

a fost alocată o sumă pentru anul acesta, iar d-l Medianu este cel care se ocupă de acest lucu. 
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D-l Viceprimar ia cuvântul și spune și spune că trotuarul de la intersecția str. Verii-Canalului trebuie înălțat, 

deoarece apele pluviale se deversează în curtea imobilului situat la pe str. Verii nr. 24. Dumnealui mai spune vă 

pentru clasele 9-12 din Gârcini nu este asigurat transpotul. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se are în vedere obținerea unei licențe de transport până la Brădet, iar   

într-un timp scurt va exista și acest transport. 

Unul dintre tinerii din Grupul Proactivi pentru Gârcini ia cuvântul și spune că mama i-a fost implicată într-un 

accident rutier, a fost efectiv luată de pe marginea drumului pe str. Barajului, iar familia nu mai știe care este 

mersul anchetei, dacă conducătorului auto i s-au prelevat probe biologice și ce se va întâmpla mai departe. 

Totodată, ține să precizeze că o cauză a accidentelor rutiere este lipsa trotuarelor și a trecerilor de pietoni. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că avem devizele necesare pentru a face lucrări de la piciorul podului de la 

Gâcini, incluzând borduri-trotuare-rigole, până la bazinul de apă, dar este un drum național, iar pentru asta trebuie 

primit avizul de la C.A.N.D.R. 

Același interlocutor ia cuvântul și spune că la pod este o cădere de drum, deoarece trec tiruri de mare tonaj, 

iar trecerea de pietoni de la sensul giratoriu s-a șters. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că marcajele țin de drumurile naționale, trebuie făcută adresă la C.A.N.D.R. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la acidentele cu victime autoritățile se autosesizează, deci accidentul 

nu va rămâne așa.  

     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 

          BALASESCU MARIUS                                    

 

 

 

 

 

                                                                           Elaborat 

                                                                Insp. Acăroaie Elena 


