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 JUDEŢUL BRAŞOV                 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 06.04.2017, 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 pentru aprobarea REGULAMENTULUI  privind reglementarea cadrului general 

pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI  de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate 

pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului 

DEBU GHEORGHE MIRON - iniţiator consilier local D-na Voicescu Nicoleta Teonia; 

4. Proiect de hotărâre pentru implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art.1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 17/26.01.2017 

privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a 

contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru  completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

actualizat și aprobat prin H.C.L.  nr. 52/16.03.2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil 

  - d-l Viceprimar  ing. Gâdea Sorin  

 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public  

- d-ra Dascălu Bianca – Birou Contencios Administrativ 

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin - Dir. Poliţia Locală 

- d-l Matei Ioan – Comp. Coordonare unități de învățământ, bibliotecă, spital 

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

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

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

- d- Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 

- d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
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La şedinta au participat 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Panait Bian Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-na Iodache Mihaela și d-na Hlavathy Zsuzsánna. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Nițescu Ciprian.  

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr.  804/06.04.2017                                             

și  se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). 

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

hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI  privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea 

şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele. 

D-l Matei Ion dă citire proiectului de hotărâre.   

        Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 79.  

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

hotărâre pentru aprobarea REGULAMENTULUI  de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza 

Municipiului Săcele. 

         D-l Matei Ion dă citire proiectului de hotărâre. 

         D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă sunt cereri de vânzare a locuinţelor tip 

ANL , anterioare acestui regulament și întreabă pe ce regulament se merge. 

 D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că există cereri de anul trecut, solicitanților li s-a explicat că este 

necesară reevaluarea, iar o dată cu acest regulament se vor putea face vânzări, indiferent de forma de 

cumpărare. 

             D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că există nemulțumiri vizavi de prețul de 

vânzare. 

 D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că nu avem influență asupra prețului de vânzare. 

 D-l Géczi Gellért întreabă dacă solicitanții trebuie să vină cu completări față de  documentele depuse 

în vederea vânzării. 

 D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că li se va solicita depunerea de documente în funcție de soluția de 

cumpărare pentru care optează.   

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 80.  

            D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului DEBU 

GHEORGHE MIRON. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia  ia cuvântul, în calitate de inițiator și dă citirii fundamentării care stă 

la baza propunerii înaintate, făcând o expunere biografică și o scurtă trecere în revistă a aportului adus de d-l 

Debu la creșterea prestigiului și notorietății Municipiului Săcele, în cei 70 de ani de viață și 50 de ani de 

activitate neîntreruptă. 

  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că are o întrebare de natură tehnică, organizatorică și anume 

dacă după adoptarea acestei hotărâri urmează o ceremonie, un cadru festiv. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia  ia cuvântul și spune că acordarea acestui titlu este o surpriză pentru 

d-l Debu, pentru care se va organiza un cadru festiv într- altă zi. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 81.  

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

hotărâre pentru implementarea proiectului „Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”. 

 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că este vorba de un SF realizat în vederea accesării de 

fonduri nerambursabile, care are rolul de a accesibiliza fondul forestier al U.P. III Piatra Mare, aflat în 

patrimonial Municipiului Săcele, asigurând continuarea tratamentelor silviculturale, cât și a recoltării de 

masă lemnoasă din arboretele exploatabil. 

Dumnealui mai spune că drumurile vor servi și la extragerea produselor accidentale, la 

igienizarea pădurii și pentru intervenții rapide și sigure în caz de incendii și calamități naturale. Cele două 

drumuri forestiere vor asigura transportul materialelor lemnoase contractate, rapid și fără piedici, fapt ce va 

duce la realizarea în bune condiții a indicatorilor economico-financiari stabiliți pentru Regia Publică a 

Pădurilor Săcele R.A., respectiv reducerea cheltuielilor în exploatarea masei lemnoase din U.P.  III  Piatra 



 3 

Mare, precum și la evitarea încălcării proprietaților private limitrofe fondului forestier în procesul de 

exploatare și transport a masei lemnoase în U.P.  III Piatra Mare. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă valoarea investiției este eligibilă integral. 

            D-l Director ia cuvântul și spune investiția este eligibilă 100%. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și oferă explicații asupra locației, menționând că drumul 

ocolește proprietățile private, întrucât au existat probleme cu proprietarii la exploatarea materialului lemnos 

din această cauză. 

D-l Primar ia cuvântul și spune câte podețe sunt pentru a trece Timișul. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că nu se trece Timișul, spunând că drumul intră și 

iese din DN1 pe două poduri existente și specific faptul  că acest studiu există de 2 ani, dar acum este 

momentul propice pentru a-l depune. 

D-l Géczi Gellért spune că ar fi oportun ca materialele grafice legate de locație să fie trimise. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că vrea să propună un amendament în sensul 

inserării art. 54 și art. 83 din Codul Silvic, cu privire la asigurarea accesului gratuit al publicului la drumurile 

forestiere în dispozitivul proiectului. Se supune la vot amendamentul propus și se aprobă cu unanimitate (15 

voturi pentru). 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că, deși nu are legătură strictă cu acest subiect, ar trebui 

găsite soluții pentru amenajarea unor trasee pentru ATV-uri, întrucât există potențial în acest sens, iar cei 

care merg acum o fac ilegal. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune există o contradicție față de ceea ce s-a propus astăzi, 

întrucât aceste drumuri deservesc exploatarea forestieră, iar utilizarea lor în alte scopuri prezintă riscuri de 

accidentare, iar pentru a rezolva problema vizavi de ATV-uri și motocros, practicanții acestora ar trebui să se 

asocieze, să facă cerere spre RPLP, care să stabilească condițiile, intervalul orar și tariful perceput pentru 

organizarea unor astfel de evenimente. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că anul trecut s-a dat curs unor astfel de solicitări și 

s-a organizat cupa europeană de motocros. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că ar mai trebui câțiva km ca acest drum să facă legătura 

direct cu Dâmbul Morii. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că acest lucru nu este permis de orografia terenului. 

D-l Géczi Gellért spune, referitor la ceea ce a spus d-l consilier local Stoea Gheorghe că ar trebui 

identificate soluții în vederea amenajării unui traseu off-road, pentru motocross, ATV, similar cu ceea ce se 

întâmplă la Sighișoara. 

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul  inclus şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 82.  

D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre pentru modificarea Art.1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 17/26.01.2017 privind desemnarea  a 

3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă 

a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este vorba de înlocuirea d-lui Pascu Lucian Ion, ca urmare a 

încetării mandatului de consilier local al acestuia,  din Comisia de soluționare a contestațiilor privind 

repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. 

D-l Gâdea Sorin îl propune pe d-l Copoț George Robert. 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 83.  

D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre pentru  completarea Art. 7 din Actul Constitutiv al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. actualizat și 

aprobat prin H.C.L.  nr. 52/16.03.2017. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că este vorba despre o solicitare a Registrului 

Comerțului, respectiv specificarea părților sociale din capitalul social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., care a 

fost majorat și dă citire articolului care a fost modificat.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 83. 
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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 

             NIȚESCU CIPRIAN 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


