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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 27.09.2016, orele 15,30, 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 pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 – 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 Necula Geta –  c.j Comp. Relații cu Presa 

 d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

 reprezentanți mass-media  

 

  

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

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 de îndată  din data de  09.09.2016. D-na Secretar aduce la cunoștința domnilor/doamnelor 

consilierilor locali că la această ședință a absentat un singur consilier local, respectiv d-l Mureșan  

Dan-Marius, se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere. (D-l Munteanu Gheorghe nu este 

momentan în sala de ședințe). 

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

1859 /27.09.2015, care se aprobă cu unanimitate 18 voturi pentru. (D-l Munteanu Gheorghe nu este 

momentan în sala de ședințe). 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că cei grupul politic P.N.L. au sesizat că mandatul de 

președinte de ședință al d-lui Bălășescu Marius a expirat, impunându-se alegerea noului președinte de 

ședință. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că mandatul d-lui Bălășescu Marius este pentru toată  luna în curs, 

iar noul președinte de ședință va fi ales în ședința ordinară din data de 29.09.2016. 

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

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016. 

           D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că în baza  adresei nr. adresa nr. 11090/08.09.2016 a 

Consiliului Județean Brașov, prin care ne comunică H.C.J. nr. 79/08.09.2016, ne-a fost repartizată suma de 
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205.56 mii lei, necesară acordarii drepturilor de care beneficiază copiii/ elevii/ tinerii cu cerințe educaționale 

speciale integrați în învățământul de masă din Municipiul Săcele. 

          D-na Coman Rodica mai specifică că suma ne-a fost deja distribuită, fiind repartizată la nivelul 

învățământului, pe formele de învățământ specifice.                                                                                                            

         Se supune la vot şi se aprobă cu 18 voturi pentru. (D-l Munteanu Gheorghe nu este momentan în sala 

de ședințe). H.C.L. nr. 34. 

 D-l Primar ia cuvântul pentru a lansa invitația pentru Festivalul Toamnei, care va avea loc între 30 

septembrie -2 octombrie, în Cartierul Electroprecizia. Deasemenea, dumnealui mai propune ca ședința 

ordinară să aibă loc în penultima joi a lunii, începând cu luna viitoare. 

            D-l Munteanu Gheorghe se alătură colegilor în sala de ședință. 

 D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul pentru a-i invita pe cei prezenți vineri, 30 septembrie, pentru a 

comemora 118 ani de la naşterea profesorului Gheorghe Dragoş. Programul manifestării va începe la ora 

9.45, cu o slujbă de pomenire la mormântul aflat la Biserica „Sfinţii Arhangeli”, iar de la ora  10.30, la Casa 

Memorială (strada Mocanilor, nr. 91) vor avea loc alocuţiuni cu privire la viaţa acestuia. 

 D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că a fost întrebat de un cadru didactic dacă se acordă bani de 

chirie pentru profesorii care își desfășoară activitatea în Săcele, dar sunt din alte localități. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că pentru cadrele didactice  din alte localități se decontează 

doar cheltuielile de transport. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că dorește să supună atenției o problemă de conduită a 

unuia dintre funcționarii din cadrul Primăriei, care își arogă dreptul de a aborda  un consilier local și de a-i 

cere explicații cu privire la intervențiile/propunerile pe care acesta le are în plen; dumnealui specifică faptul  

că este vorba de d-l Medianu Gheorghe, care a întrebat-o pe d-na consilier Iordache dacă ar mai fi propus un 

consilier local din grupul politic din care face parte ca și membru în comisia de selecție a administratorului 

S.C. Servicii Săcele S.A., dacă membrii respectivei comisii nu ar fi fost remunerați. D-l consilier local mai 

menționează și faptul că acesta nu este un comportament izolat, astfel  d-l Medianu a manifestat si vizavi de 

dumnealui un comportament deplasat, atunci când i-a comuinicat necesitatea realizării unei  reparații la 

gardul de la parcul din Ștefan cel Mare. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că ține ca domnii și doamnele consilieri locali să fie tratați cu respect, 

acest comportament fiind și cel pe care îl promovează prin exemplul personal, întrucât Consiliul local este 

forul legislativ și se impune un comportament adecvat față de acesta. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că intenționează să se adreseze și comisiei de disciplină. 

Totodată, solicită și detalii legate de modul în care d-l Medianu Gheorghe a ajuns, din consilier al 

Primarului, șef la Serviciul Administrativ. 

 D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că s-a organizat un concurs în vederea ocupării postului de șef 

serviciu, iar în urma acestuia d-l Medianu Gheorghe a devenit Șef Serviciu Administrativ. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că nu i se pare corect ca d-l Medianu Gheorghe să fie 

remunerat pentru activitatea pe care o prestează în cadrul comisiei de selecție a administratorului și, 

simultan, să primească și salariul aferent activității desfășurate la Primărie, fiind o activitate independentă de 

cea prestată la serviciu, trebuie făcută în timpul liber.  

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se va analiza această situație. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că aceste luări de poziție ale unor salariați ai Primăriei aduc un 

prejudiciu de imagine și menționează că nemulțumiri se manifestă și în rândul cetățenilor, implicând aceeași 

persoană. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că dorește să mulțumească celor prezenți la zilele culturale 

prilejuite de sărbătoarea Sfântului Mihai. 
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 D-l Băilă Gheorghe spune că are și dumnealui o invitație la Râșnov, unde începând cu joi vor avea 

loc concursuri internaționale, unde o mare parte din concurenți sunt din Săcele. 

 D-l Președinte ia cuvântul și întreabă dacă la nivelul instituției există un cod etic, întrucât o atitudinea 

adecvată a funcționarilor trebuie manifestată nu doar față  de consilierii locali, ci în raport cu toată lumea. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că există un Cod etic. 

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că a fost nevoit personal să ajute un cetățean, care a s-a confruntat 

cu  un incendiu, iar pentru a obține niște drepturi legale a trebuit efectiv să-l însoțească la Primărie. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că toate normele de comportament, deontologie, etc., sunt 

stipulate în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că avem tot felul de regulamente, acte care reglementează activitatea, 

conduita,  etc, dar este greu să schimbi mentalitatea înrădăcinată, dar se iau măsuri în acest sens, li s-a atras 

atenția șefilor de structuri asupra relației cu cetățeanul și se vor lua măsuri, se va ajunge la comisia de 

disciplină, întrucât se pare că unii se ascund în spatele statutului de „funcționar public”, pe care îl consideră 

intangibil și  menționează că măsuri s-au mai luat și în trecut de către această comisie, dar au fost contestate 

și cei sancționați au câștigat în instanță.  

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 


