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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 09.09.2016, 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 aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket”, B-dul 

George Moroianu nr. 65-67, Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII 

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

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și 

Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brasov” -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării 

excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar pe anul 2015 – 

inițiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

            

La şedinţă au participat: 

 d-l Primar  ing. Popa Virgil 

 d-l Viceprimar Géczi Gellért 

 d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

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

 d-na Zaharescu Mihaela – Serviciul  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Europene 

 d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

 d-na Necula Geta – Comp. Relații cu Presa 

 d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

 d-na Boeriu Violeta – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

 reprezentanți din partea beneficiarului P.U.Z-ului  

 

  

La şedinta au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, absentând d-l 

Mureșan Dan-Marius. 

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

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

şedinţei ordinare din data  de 25.08.2016. D-na Secretar aduce la cunoștința  consilierilor locali că la ședința 

ordinară din luna august  au absentat 3 persoane, respectiv d-l Pascu Lucian-Ion, d-l MunteanuGheorghe și 

d-na Hlavathy Zsuzsuánna. 
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D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că în Procesul verbal aferent ședinței ordinare din luna august 

intervențiile avute de dumnealui la punctul de diverse au fost consemnate ca aparținând d-lui Kristály László 

și invers. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că are câteva observații tot referitor la acest Proces verbal, 

astfel menționează faptul că a constatat o serie de inadvertențe  în consemnarea intevențiilor, respectiv la 

discuțiile purtate pe marginea alocării unei sponsorizări pentru Parohia Ortodoxă din Gârcini, d-na Necula 

Geta a  precizat că motivul neacordării de finanțare nerambursabilă în acest an  pentru lăcașul de cult  mai 

sus menționat este acela că s-a convenit că nu se acordă fonduri 2 ani consecutivi pentru biserici.  

Deasemnea, dumnealui mai spune că nu i s-a consemnat cu exactitate o intervenție făcută pe aceeași 

temă, menționând faptul că ceea ce dorea să sublinize este  că, de obicei nu susține acordarea de sponsorizări 

pentru lăcasele de cult, dar  în acest caz, consideră că biserica ar putea avea un impact benefic asupra 

comunității de acolo. D-l consilier local mai spune că la ședința trecută a solicitat un raport cu stadiul de  

implementare a P.A.E.D.-ului, ceea ce nu regăsește consemnat  în Procesul verbal și își reiterează această 

solicitare. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că se va reface Procesul verbal,  în conformitate cu cele expuse,  

se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 3 abțineri. 

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

1774 /09.09.2015, care se aprobă cu unanimitate 18 voturi pentru. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi,  dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire supermarket”, B-dul George Moroianu nr. 

65-67, Săcele. 

D-na Boeriu Violeta ia cuvântul și oferă detalii tehnice despre P.U.Z.-ul supus spre analiză și 

aprobare și explică motivul pentru care s-a solicitat întocmirea acestuia pentru obiectivul respectiv. Dumneai 

specifică locația, menționând că  teritoriul reglementat este delimitat astfel: la nord Pârâul Dârbav, la sud 

Bulevardul George Moroianu, la est și vest proprietati private. Accesul principal în zona studiată este 

asigurat prin rețeaua locală de străzi, respectiv b-dul George Moroianu, care se racordează ulterior la DN1A. 

Accesul rutier la parcela reglementată se va realiza printr-o banda de circulație  cu racord direct la 

aliniamentul b-dul George Moroianu, ieșirea rutieră  se va realiza prin intermediul a doua benzi rutiere cu 

racord direct la aliniamentul B-dul George Moroianu, iar accesul pietonal se va realiza direct din circulația 

publică pietonală a b-dului George Moroianu. Totodată,  dumneaei mai specifică faptul  că a fost aprobată și 

soluția de parcare, că sunt prevăzute spații verzi, iar  aspectul exterior al clădirilor va ține seama de 

specificul zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate, fapt pentru care aspectul supermarket-ului va fi 

unul atipic față de cel al magazinelor din rețea. În ceea ce privește echiparea tehnico-edilitară, menționează 

faptul că utilitățile există, iar P.U.Z-ul a respectat toate cele trei etape de informare, iar termenul de depunere 

a sugestiilor sau opiniilor a fost până la data de 05.09.2016. Ca urmare a derulării procedurii de informare și 

consultare a publicului, nu au fost depuse propuneri sau sesizări. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că  a semnat avizul de oportunitate, deși a avut dubii cu privire la 

realizarea magazinului în această locație, dar dat fiind că a parcurs toate etapele procedurale, iar vecinii nu 

au formulat obiecții și, în ciuda lungilor discuții în ceea ce privește accesul, neputând fi realizat un sens 

giratoriu sau o semaforizare în zonă, optându-se pentru o intrare clasică și cu toate că, personal, consideră că 

aceste investiții  nu-și au loc într-o zonă urbană, până la urmă consideră că realizarea acestui proiect este 

benefică pentru localitate. Totuși, menționează că este posibil ca în acest moment să se deschidă o cutie a 

Pandorei și că trebuie să se ia în considerare ca traficul să fie îngreunat în acest punct, având în vedere că 

aici este și Clubul elevilor, stația de autobuz, dar se va vedea, ulterior,  impactul asupra circulației. 
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Dumnealui mai menționează și faptul că a fost realizat un studiu de trafic aici, dar nu consideră că este 

întrutotul relevant. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă, în legătură cu realizarea acestui studiu de 

trafic, dacă s-a făcut  unul și pentru Centrul Multicultural, care nu este prevăzut cu locuri de parcare, 

deoarece consideră că ar fi fost oportun. 

Un reprezentant din partea beneficiarului ia cuvântul și spune că acest studiu a relevat un trafic mediu 

și sub-mediu, menționând că amplasarea magazinului nu va creea un blocaj în trafic, studiul reliefând o 

întârziere sub 10 secunde. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că salută inițiativa și o consideră benefică pentru comunitatea 

săceleană, implicit pentru aportul la bugetul local și crearea de noi locuri de muncă și faptul că lucrurile s-au 

tergiversat atât timp denotă reaua voință din partea vechii administrații. 

D-na Hlavathy Zsuzsuánna ia cuvântul și întreabă, având în vedere că intrarea se face dintr-o singură 

direcție, unde se întoarce, dacă se vine dinspre Brașov. 

D-na Boeriu Violeta ia cuvântul și spune că acolo este linie întreruptă. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că acel studiu de trafic realizat nu este corect, întrucât atunci 

când se realiza o bună parte din circulație se desfășura pe ocolitoare și că trebuie avut în vedere și faptul că 

în zona magazinului Profi s-a produs un mare blocaj și consideră că trebuie făcută o analiză temeinică asupra 

traficului pentru a nu se produce o situație similară, iar circulația să fie obturată în zonă.  

D-l Președinte ia cuvântul și spune că cele două situații sunt total diferite. 

Un reprezentant din partea beneficiarului ia cuvântul și spune că este normal ca o șosea ocolitoare să 

degreveze traficul din localitate, dar  asigură de faptul că studiul de trafic este relevant, nu s-a făcut pe câteva 

zile, ci pe o perioadă de 4 luni. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că situația din zona supermarket-ului Profi  este una 

specifică, deoarece blocajul nu este dat de clienții care parchează, ci de mașinile parcate haotic a celor din 

zonă. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că traficul de acolo nu impune un sens giratoriu, dar pentru 

sensul  de mers Brașov-Săcele ar fi benefică o bandă de virat la stânga. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nimeni nu a avut intenția de a bloca această inițiativă, 

urmărindu-se găsirea unei soluții pentru realizare proiectului cu un minim impact în zonă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că a dat un imbold acestui proiect, care stagna, inclusiv în ceea ce 

privește comisia de circulație și consideră că cineva a permis și a tergiversat lucrurile, chiar și de curând au 

mai intervenit o serie de adrese  care să îngreuneze situația. 

D-l Panait Bian Cristian se raliază opiniei conform căreia lucrurile au fost tergiversate și îngreunate 

cu rea credință.                                                                                                                                                        

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 30. 

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

hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție a administratorului S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

D-na Marin Magdalena ia cuvântul pentru a oferi explicații, astfel dumneai spune că, urmare a 

reorganizării R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. în societate cu răspundere limitată, este necesară nominalizarea si 

constituirea comisiei de selecție a administratorului, în conformitate cu prevederile H.G.  nr. 364/1999. 

Dumneaei menționează că această comisie poate fi constituită dintr-un număr maxim de 5 membri, că au fost 

purtate discuții cu privire la remunerația membrilor comisei, care poate fi  o sumă maximă de 40% din 

salariul de baza brut lunar al directorului general al societății comerciale și au fost făcute propuneri pentru 

nominalizări. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că și-a asumat propunerile pentru componența comisiei, întrucât se 

dorește ca această societate să se dezvolte, motiv pentru care este nevoie de o conducere serioasă, 

profesionistă, menționând că ar fi oportun și un Consiliu de Administrație, pe viitor,  deasemenea mai spune 

că se va stabili în plen cuantumul indemnizației și trebuie avut în vedere faptul că această comisie va avea de 

lucru. 

D-l Panait Bian Cristian propune acordarea unei indemnizații de maxim 1.000 lei. 

D-l Motoc Bogdan George întreabă ce înseamnă, valoric, acest procent de 40%. 

D-l Primar răspunde că acest procent transpus valoric înseamnă în jur de 2400 lei. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că, în acest context, își retrage amendamentul. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere faptul că este o comisie serioasă care 

va avea și o mare încărcătură. 

D-l  Motoc Bogdan George propune un amendament în sensul stabilirii cuntumului indemnizației la 

40% din salariul de baza brut lunar al directorului general al societății comerciale, se supune la vot și se 

aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri. 

D-l Președinte dă citire propunerilor făcute de executiv. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că, dat fiind interesul manifestat față de problemele 

transportului în comun, precum și implicarea activă în soluționarea acestora, consideră că ar fi oportun ca d-l 

Panait Bian Cristian să facă parte din această comisie de selecție, drept pentru care propune un amendament 

în acest sens. 

D-l Viceprimar spune că dorește să propună pe cineva din partea grupului U.D.M.R., respectiv  pe  

d-l   Kádár Tamás. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă dacă este necesar să facă parte d-l Medianu Gheorghe 

din această comisie. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că din activitatea acestei comisii rezidă niște documente, pe 

care trebuie să le întocmească cineva. 

D-na Secretar ia cuvântul și explică faptul că această comisie trebuie să aibă în componență maxim 5 

membri, care pot fi numiți fie din rândul consilierilor locali, din aparatul de specialitate sau din cadrul S.C. 

Servicii Săcelene S.R.L., în număr variabil, putând să predomine dintr-o categorie sau alta, dar propunerea 

d-lui Primar este în această formulă. 

Întrucât s-au făcut propuneri, se decide ca votul să fie secret, se impart buletinele de vot, iar până la 

centralizarea rezultatelor d-nul Preşedinte propune să se treacă  la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi,  dă 

citire proiectului de hotărâre  pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș 

din Municipiul Săcele, județul Brasov”.  

D-na Zaharescu Mihaela ia cuvântul și spune că încă din anul 2010 s-a încercat să se obțină fonduri 

de la bugetul de stat pentru proiectul de canalizare Baciu-Turcheș, menționând că s-a realizat parțial, iar 

acum s-a primit o adresă de la Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură din Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care ne informează care sunt demersurile necesare în 

vederea încheierii contractului de finanțare multianual pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare 

și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul 

Brașov”, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de 

dezvoltare locală. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă de unde se plătește PT-ul. 

D-na Zaharescu Mihaela spune că de la bugetul local. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că  dacă aveam documentația pregătită, o puteam depune și obține 

fonduri, dumnealui mai spune că este aceasta este o oportunitate pentru a rezolva situația din acea zonă. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă este același proiect pentru care s-a mai solicitat finanțare. 
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D-na Zaharescu Mihaela spune că s-a tot solicitat în fiecare an finanțare pentru rețeua de alimentare 

cu apă potabilă, iar poate la anul se vor solicita fonduri și pentru canal. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că putem solicita acum fonduri pe acest program sau prin Compania 

Apa, unde suntem prinși într-un program complex, dar care se va desfășura într-un orizont de timp mai 

îndelungat. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la art. 1 se prevede că se aprobă «Studiul de 

fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu 

apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Sacele, judetul Brasov”», ori acolo sunt doar 

indicatori economici, nu apar cei tehnici. 

D-na Zaharescu Mihaela spune că indicatoriii tehnici sunt prevăzuți în S.F. 

D-l Popa Marius Cristian popune un amendament în sensul menționării tuturor indicatorilor tehnici, 

respectiv lungime totală rețea și număr total de branșamente, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi 

pentru, 2 abțineri. 

 Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri. 

H.C.L. nr. 32. 

D-l Președinte anunță că au fost centralizate rezultatele votului secret de la punctul 2 și dă citire 

acestora: 

- D-l Bălășescu Marius: 17 voturi pentru; 

- D-l Pascu Lucian-Ion: 18 voturi pentru; 

- D-l Stoea Gheorghe: 18 voturi pentru; 

- D-l Medianu Gheorghe: 13 voturi pentru; 

- D-l Panait Bian Cristian: 3 voturi pentru; 

- D-l Kádár Tamás: 5 voturi pentru; 

- D-na Grasa Coca: 16 voturi pentru. 

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

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 și modificarea utilizării excedentului anual 

al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2015. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și explică în ce constă obiectul acestei rectificări bugetare, respectiv 

cheltuieli salariale pentru școli, achiziționare de licențe pentru calculatoarele de la Centrul Multicultural, etc. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că licențele prevăzute a fi achiziționate pentru Centrul 

Multicultural sunt perimate, iar cu banii prevăzuți permit achiziționarea unora mai bune. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că așa au fost prevăzute. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 33. 

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 

             BĂLĂȘESCU MARIUS 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


