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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr. 4677/26.01.2018 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 21.12.2017, orele 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 aprobarea  Regulamentului  de acordare a materialului lemnos către populaţia 

Municipiului Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării, în anul 2018, a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 

2017 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrari de interes local pentru repartizarea 

orelor de  muncă  pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din 

familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei  la domeniul public al Municipiului Săcele, a terenului 

identificat  în CF 112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr. top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață  de 

5.299 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. SERVICII 

SĂCELENE S.R.L. – iniţiatori consilieri locali; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1  alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local  nr. 44/29.09.2016 

privind aprobarea noilor facilități pe mijloacele de transport public local de călători aparținând S.C. Servicii 

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

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul 

de Acţiune Locală Gârcini” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 10.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și 

antrenorilor A.S. Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale - iniţiatori 

consilieri locali: d-l Gâdea Sorin, d-l Munteanu Gheorghe și d-l Nițescu Ciprian; 

9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor 

săceleni de schi - sărituri care au obţinut rezultate deosebite la campionatele  

naționale - iniţiatori d-l Gheorghe Stoea și d-l Bogdan George Motoc; 

10. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie  

2017 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă 

localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de de vânzare pentru materialul lemnos provenit din tăieri 

ilegal , ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente loco cioată, către populație  - 

iniţiatori consilieri locali; 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor – iniţiatori consilieri locali; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei 

lemnoase,fasonat loco cioată, din partizi de nevoi locale și recuperări material lemnos din tăieri ilegale la un 

nivel de 35,00 lei/mc, pentru producția anului 2018 – iniţiatori consilieri locali PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului  de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din 

speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către  populație , în anul 2018, livrare loco drum auto 

forestier  – iniţiatori consilieri locali; 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare, al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din 

speciile fag și DT(diverse tari), destinat valorificării către  populație, în anul 2018, livrare loco depozit  – 

iniţiatori consilieri locali; 

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea  unor unități locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate 

stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017, precum și a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi 

exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a 6 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare 

bloc 19 și 20 aflați pe lista de prioritate aprobată prin H.C.L. nr.  195/28.09.2017, precum și actualizarea listei 

de prioritate - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind 

actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public 

al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.17, înscris în CF nr.104489 

Săcele, A1.1, nr. cad. 104489-C1, imobil – construcție S+P+E+Pod, cu suprafața construită la sol de 1.355 

mp, din „spațiu de învățământ” în „Centru Multicultural și Educațional”  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL;  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor  de vânzare pentru materialul lemnos provenit din 

P946/1246094, U.P.VII, u.a 144 A%  de produse secundare-rărituri, ce se valorifică în anul de producție 

2018, sub formă de sortimente fasonate loco cioată, către populație – iniţiatori consilieri locali; 

21. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 85/27.04.2017 pentru stabilirea 

impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2018, în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

22. Proiect de hotărâre privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a unor  

imobile-construcții, aflate în domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. 

George Moroianu nr. 17, identificate în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul 

Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

23. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării, prin licitație publică, precum 

și prețul minim de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL;  

 

 

24. Diverse. 

-  Informare referitoare la  măsurile dispuse de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi 

Brașov, prin Decizia nr. 38/04.12.2017; 

- Raport de audit financiar. 

 

 

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-na Director Executiv – ec. Coman Rodica  

- d-l Director executiv  Poliţia Locală – jr. Țăruș Nicolae Romeo  

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin– Direcția Poliţia Locală 

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

- d-l Matei Ion – Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 

- d-na Necula Geta – Comp.Informații Publice, Mass-Media 

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

- d-l Plastir Marcel – Compartimentul  Transport Public  
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- d-l Iacob Mădălin - Compartimentul Monitorizare Activități culturale și tineret 

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

-  d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  

- societatea civilă 

 

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

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Motoc Bogdan George. 

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

ordinare din data  de 23.11.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Mureșan Dan 

Marius lipsește momentan din sala de ședință),  Procesul Verbal al ședinței de îndată din data de 12.12.2017, se 

supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru, 4 abțineri (-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de 

ședință). 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectele 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 proiectelor de hotărâre avute în vedere, respectiv:   

            24.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat  în domeniul public al Municipiului Săcele a 

imobilului – teren și construcție, în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, sub nr.top.6424/2/2/5, în 

vederea reabilitării,cu destinația de locuințe  

Sociale  – inițiator Ing. Popa Virgil; 

            25.  Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și exploatarea 

locuintelor sociale și a altor spații cu destinația de locuință aflate în patrimoniul și administrarea Municipiul Săcele 
– inițiator Ing. Popa Virgil; 

            26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local  pe anul 2017 – inițiator Ing. Popa 

Virgil. 

    D-l Primar anunță că retrage punctul nr. 23 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre privind 

însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării, prin licitație publică, precum și prețul minim de vânzare a 

unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele. 

              D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  

d-l Primar și cu retragerea punctului nr. 23, conform dispoziției nr. 2491/14.12.2017 și se aprobă cu unanimitate.  

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că propune ca punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, întrucât a suscitat 

discuții, să fie lăsat la final. 

            D-l Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  pentru aprobarea efectuării, în anul 2018, a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2017 de 

către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele.   

          D-l Viceprimar întreabă dacă poate participa la vot. 

          D-na Secretar ia cuvântul și spune că nu există nici un impediment pntru a participa la vot. 

          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 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință). H.C.L. nr. 247. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  

pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum 

şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii. 

          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. 
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Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință). H.C.L. nr. 248. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenţei  la domeniul public al Municipiului Săcele, a terenului identificat  în CF 

112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr. top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață  de 5.299 mp. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 abținere 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Mureșan Dan Marius lipsește 

momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 249. 

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

hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 vot împotrivă 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că la art. 19, pct. 10 din ROF, printre atribuțil inginerului-șef se 

numără obţinerea licenţelor de transport şi a celor de execuţie pentru autovehicule, dar având în vedere că acest 

post nu este încă ocupat, propune ca la atribuțiile Directorul să fie trecută și aceasta, pentru ca în cazul neocupării 

acestui post sarcină să fie îndeplinită totuși de cineva. 

       D-na Voicescu Nicoltea Teonia spune că inginerul-șef este subordonat Directorului, iar, prin efectul legii, îi 

revin atribuțiile acestuia.  

        D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că art. 10 se stipulează că „Administratorul este și Director General al 

societății”, ori sunt chestiuni complet diferite, întrucât este o procedură de  urmat pentru ocuparea postului de 

Director general.  

         D-l Mormoloc Costel  Viorel spune că acest aspect este prevăzut în Actul  Constitutiv.  

         D-l Mureșan Dan Marius se alătură colegilor în sala de ședință. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  14 voturi pentru, 5 abțineri. H.C.L. nr. 250. 

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

hotărâre  pentru modificarea Art. 1  alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local  nr. 44/29.09.2016 privind aprobarea 

noilor facilități pe mijloacele de transport public local de călători aparținând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 4 voturi pentru, 1 împotrivă 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 251. 

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

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală 

Gârcini”. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă care este motivația modificării acestei cotizații de la 50.000 lei, cât 

era anul trecut, la 75.000 lei. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a ieșit din 4 asociații, probabil va urma retragerea din încă 2, ca urmare 

interesul se centrează pe acele asociații lucrative, așa cum este și cazul acesteia, menționân că s-a câștigat 
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proiectul-mamut cu strategia, dar acest lucru înseamnă că va fi nevoie de o echipă puternică, care va gestiona o 

sumă foarte mare, proiecte mari pe infrastructură, educație, pentru care vor veni și bani, dar trebuie susținută totuți 

activitatea. 

 D-l Nițescu Ciprian întreabă ce cotizație plătesc ceilalți membri ai GAL-ului. 

D-l Primar spune că la următoarea AGA se va discuta și acest aspect, iar cei care nu pot plăti cotizația să se 

retragă, întrucât nu se va accepta neplata cotizații și specifică că se va modifica și Statutul asociației în mod 

corespunzător. 

D-l Nițescu Ciprian spune că trebuie să se păstreze proporțiile în acest sens. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că finanțarea acestui proiect este o mare realizare, întrucât este unul de 

anvergură.   

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că ar fi oportun ca toat aceste lucruri cu privire la GAL, la activitatea 

sa,  să se transmită și în scris,  punctual, o listă cu proiectele inițiate și documente justificative pentru sumele 

solicitate de asociație. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că asociația și-a început, efectiv, activitata din luna 

octombrie, menționând că se  afla în a 3-a etapă de avizare a strategiei, iar răspunsul va veni la finalul lunii. 

Dumneaei mai spune că există o listă de intervenții care va fi prezentată Consiliului Local. 

D-l Sterpu Ciprian spune că se poate prezenta și un raport d activitate, dar ce trebuie subliniat este că membrii 

GAL-ului nu au beneficii, ci obligații, în egală măsură se pot accepta și contribuții mai mici din partea celorlalți 

membri care vin cu partea de expertiză. 

D-l Primar ia cu cuvântul și spune că proiectul a fost făcut cu sprijinul AMB și ADDJB. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că au dat și cotizație pe lângă acest aport. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că atunci când se declară că ieșim din asociații care nu și-au adus nici 

un aport, ar trebui să fim mai prudenți, deoarece  un aport cuantificabil nu are nici GAL-ul până în acest moment, 

existând potențial pentru realizare unor proiecte. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această asociație are merite cuantificabile, a câștigat un proiect de 50.000 

euro, s-a realizat recesământul în Gârcini și o strategie câștigătoare.   

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru – d-na Voicescu Nicoleta Teonia nu participă 

la vot). H.C.L. nr. 252. 

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

hotărâre privind privind alocarea sumei de 10.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor A.S. 

Precizia Săcele care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul, cu discuții 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că la nivelul comisiei de specialitate nr. 2 s-a discutat despre 

categoriile care se încadrează în regulamentul de premiere și se solicită clarificări cu privire la tipul campionatului 

la care sportivii au obținut rezultate.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că echipa de fotbal este vicecampioană națională la Under 19. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că pe site-ul Federației apare că rezultatele au fost obținute la nivel 

județean, nu național. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este vorba de un campionat județean și s-a mers piramidal într-un 

campionat național. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că este vorba despre faza finală a campionatului național Under 19, Liga 

4. 

        D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă se respectă prevederile regulamentului. 

     D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că problema este dacă cuantumul acordat este conform cu 

tipul de competiție unde au obținut rezultate, unde se încadrează vizavi de acest cuantum, la competițiile de la 

nivel județean, național sau internațional. 

D-l Primar spune că nu se acordă, prin regulament, premii pentru rezultatele obținute la nivel județean. 
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D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că deși se susține că rezultatele obținute de acești sportivi au fost 

la competiție de nivel național, nu există ceva în scris care să o ateste și astfel se va creea un precedent. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a încercat să se ia legătura cu Federația, dar acolo nu răspunde 

nimeni la telefon și mai spune că în regulament nu sunt prevăzute campionatele județene. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a participat la acestă competiție, unde s-a anunțat că echipa este 

campioană națională și dumnealui consideră că este o fază națională, totuși. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că este singura echipă care a obținut rezultate la nivel național. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune este vorba de 10.500 lei care se împart la 16 copii. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că problema nu este cuantumul, ci faptul că nu se încadrează în 

regulament, ca și tip de competiție. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că în temeiul legal nu apare și regulamentul de premiere. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă acest lucru înseamnă că nu se aplică prevederile regulamentului. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că în regulament nu se stipulează că este interzisă acordarea de premii 

pentru competițiile de la nivel județean. 

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 253. 

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

hotărâre  privind alocarea sumei de 22.500 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de 

schi - sărituri care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale. 

         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. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a fost o festivitat de premiere și la Consiliul Județean, unde a fost 

premiat pentru merite deosebite, apreciindu-se aceste rezultate și la nivel de  județ. Dumnealui mai spune că la 

Olimpiadă va participa o echipă formată doar din săceleni, în locul echipei ruse care nu va mai participa și că 

prima competiție a fost sâmbătă și s-au clasat pe locul 11, dar speră la rezultate mai bune.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Băilă Gheorghe nu participă la vot). 

H.C.L. nr. 254. 

   D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2017 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 și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 255. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețurilor de de vânzare pentru materialul lemnos provenit din tăieri ilegale, ce se valorifică în 

anul de producție 2018, sub formă de sortimente loco cioată, către populație. 

         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-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă care este cantitatea provenită din tăieri ilegale pentru anul 

trecut. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că ap. 400 mc. 

D-l Kristály László întreabă dacă această cantitate provine din confiscări. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că acest material provine din fondul forestier, ceea ce este 

confiscare este în afara fondului forestier. 
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        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 256. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor. 

         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 și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 257. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, fasonat loco 

cioată, din partizi de nevoi locale și recuperări material lemnos din tăieri ilegale la un nivel de 35,00 lei/mc, pentru 

producția anului 2018. 

         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-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă la ce se referă, în acest context,  „servicii exploatări 

forestiere”. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că din partizi – parchete de exploatare – pentru a se veni în 

întâmpinare persoanelor nevoiașe care dețin atelaje, se doboară arbori tineri, la nivelul coroanei, iar persoana 

căreia i se aprobă vine cu atelajul, îl scoate la marginea pădurii, unde i se cubează cantitatea scoasă. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă acest tip de lemn se achiziționează la prețul de 35,00 

lei/mc. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că acesta este tariful, la care se adaugă valoarea lemnului pe picior. 

Se supune la vot și se aprobă cu  18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 258. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețului  de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din speciile fag și DT(diverse 

tari), destinat valorificării către  populație, în anul 2018, livrare loco drum auto forestier. 

         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-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că ar merge pe propunerea  să se mențină prețul actual. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă, în condițiile în care din 2018 lemnul va  fi achiziționat exclusiv din 

depozit,  care este raționamentul pentru care se supune spre aprobare un tarif la drum auto foretier. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în luna ianuarie se dorește să se onoreze cererile restante din anul 2017, dar 

la 125 lei/mc. 

        D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă, sunt cereri neonorate din anul trecut, n-ar fi corect ca 

prețul să fie același. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie luat în calcul că acest lucru necesită un efort suplimentar, ori nu se 

poate intra în anul fiscal următor așa. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că altfel sunt pe pierdere, iar acesta ar fi un preț acoperitor, 

creșterea față de anul trecut de la 110 lei/mc la 125 lei/ mc nu este semnificativă, iar, în fond, este în beneficiul 

oamenilor să fie onorate cereri restante din 2017. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 259. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețului de vânzare, al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din speciile fag și DT(diverse 

tari), destinat valorificării către  populație, în anul 2018, livrare loco depozit . 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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 și se aprobă cu  18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 260. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind repartizarea  unor unități locative sociale în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform H.C.L. 

nr. 193/28.09.2017, precum și a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor 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. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că la suplimentare există un punct care se referă la acest regulament și 

întreabă dacă nu trebuie discutate în corelație. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că nu afectează cu nimic, proiectele pot fi discutate separat. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 261. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea listei de repartizare a 6 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare bloc 19 și 20 aflați pe 

lista de prioritate aprobată prin H.C.L. nr.  195/28.09.2017, precum și actualizarea listei de prioritate. 

         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 și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 262. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind modificarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții vizavi de lipsa semnăturii Directorului executiv 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că au existat discuții cu privire la lipsa semnăturii Directorului 

executiv și s-au solicitat explicații în acest sens.  

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că este Director executiv pe Direcția economică, iar cei care își fac 

materiale  nu implică bugetul local, ar trebui să și le semneze și asume. Dumneaei mai spune că la nivelul 

Primăriei sunt 5 Directori executiv, iar dumneaei nu semnează documente care nu-i aparțin, care nu-i intră în 

sarcinile de serviciu.  

  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că ar fi oportună prezentarea unui document jutificativ în acest sens. 

  D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că a prezentat justificarea șefului ierarhic superior. 

  D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că și notarii din Săcele se plâng că documentele se semnează 

greu, tot din acest motiv. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și prezintă o speță, unde a refuzat să semneze din motive bine întemeiate. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă acesta este un caz singular în care a refuzat să semneze 

documentele ce îi revin. 
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D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că nu semnează documente care nu îi revin sau care nu sunt în 

conformitate cu legea, menționând că mereu a semnat documentele care emană de la Servicul Contabilitat sau 

Impozite și Taxe locale, pe care le are în subordine. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că și clienții birorilor notariale se plâng de faptul că nu pot 

perfecta documente cu Primăria, tot din acest motiv. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că d-na  notar nu și-a îndeplinit diligențele, sens în care ar fi putut 

notifica și forumurile superioare, astfel, la HCL 182/2017 s-a mers pe un Extras CF foarte vechi, iar notarul nu a 

notificat situația. 

D-l Președinte întreabă dacă nu este vorba de  o structură de la nivelul Serviciului Contabilitate care ține 

evidența bunurilor din patrimoniul Municipiul Săcele. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că nu i s-a prezentat documentația de către Compartimentul 

Patrimoniu. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că situația  va fi reglementată, că a fost scos la concurs postul de Director 

Executiv, concursul urmând să aibă loc prin luna februarie, dumnalui mai spune că s-a scos la concurs și postul de 

Director de la nivelul Direcției Sociale, cel de Arhitct-șef și de Șef Birou Urbanism, iar referitor la speța la care s-a 

făcut vorbire anterior, respectiv HCL nr. 182/2017, s-a dorit achiziționarea acelui teren, iar ceea ce urma să se 

întâmple după aprobarea în Consiliul Local și achiziția efectivă revine strict în sarcina funcționarilor publici. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă, conform fișei postului, este necesară semnătura d-nei 

Director executiv pe documentele care emană de la Compartimentul Patrimoniu. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că nu semnează documente care nu sunt în conformitate cu 

prevederile legale și că dumneaei nu solicită semnături pentru materialele care emană din serviciul pe care îl are în 

subordine, iar cu privire la partea de patrimoniu nu are în atribuții acest sens, în evidența contabilă trebuie depuse 

acest materiale, în forma finală, iar dumneaei nu i s-au prezentat din timp. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și întreabă ce este ilegal pe ordinea de zi, dacă d-na Director executiv invocă 

ilegalitatea ca motiv al nesemnării materialelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu este nimic ilegal pe ordinea de zi, iar aici este vorba de refuzul unui 

funcționar public de a semna, refuz care nu va rămâne fără urmări. 

  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că pe baza unui Extras CF din 2014 s-a adopta o hotărâre în anul 

2017, iar luna trecută a fost aprobat un proiect care a fost contestat de Instituția Prefectului, iar aceste lucruri încep 

să-i trezească suspiciuni. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că proiectul la care face referire d-l consilier local, cel inițiat de d-l Panait a 

fost binevenit, iar proiectul similar de la Brașov a fost în regulă. 

 Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 263. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea schimbării destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, 

situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.17, înscris în CF nr.104489 Săcele, A1.1, nr. cad. 104489-

C1, imobil – construcție S+P+E+Pod, cu suprafața construită la sol de 1.355 mp, din „spațiu de învățământ” în 

„Centru Multicultural și Educațional”. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții vizavi de lipsa semnăturii Directorului executiv 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 264.  

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețurilor  de vânzare pentru materialul lemnos provenit din P946/1246094, U.P.VII, u.a 144 

A%  de produse secundare-rărituri, ce se valorifică în anul de producție 2018, sub formă de sortimente fasonate 

loco cioată, către populație. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
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Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 265. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru  modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 85/27.04.2017 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale  

pentru anul 2018, în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendamente, în sensul modificării tarifelor de baza lunare pe metru 

patrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat reglementate la 

pct. 2 și pct. 11 din Anexa nr. 2 și în sensul modificării taxei de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către 

producătorii agricoli particulari  - lei/masa/zi  de la 6 lei/masă/zi la 4 lei/masă/zi 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că de la Anexa nr. 1 s-a omis, din eroare, o rubrică, menționându-se 

doar coloana „nivelurile stabilite prin codul fiscal pentru anul 2018”, iar coloana „cota stabilită de Consiliul Local” 

nu a mai fost trecută. Dumneaei mai spune că prin Legea nr. 196/2017 s-au scos cei 100 mp, ca și curs construcții 

pentru terenurile intravilan, altele decât cele cu construcții efective. 

D-l Copoț George Robert spune că a văzut o notă de fundamentare pentru scoaterea taxei de urgență de la 

Biroul Urbanism. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt spețe multe și complicate la nivelul acestui serviciu, iar când se dă 

răspunsul în 7 zile se poate greși și consideră oportun ca, până la ocuparea posturilor de Arhitect-șef și Șef Birou 

Urbanism să fie eliminată această taxă, iar dacă lucrurile se așează, în 2019 poate fi reintrodusă. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în motivare nu s-a regăsit decât faptul că personalul de la 

nivelul acestei structuri nu face față sarcinilor, dar nu s-a prezentat nicăieri care este motivul pentru această stare 

de fapt. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că situațiile sunt de așa natură, există încurcături din trecut, iar emiterea unui 

document trebuie însoțită de cercetare. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă de ce logistică și personal este nevoie pentru desfășurarea în condiții de 

eficiență a activității acestui birou. 

D-l Primar spune că s-au demarat procedurile pentru organizarea concursului de ocupare a funcțiilor de 

Arhitect-Șef și Șef Birou Urbanism. 

    D-l Géczi Gellért ia cuvântul și se raliază la cele spuse de d-l Primar cu privire la faptul că există spețe 

complicate și că există posibilitatea să se greșească atunci când se emit documente în regim de urgență. 

Se supune la vot amendamentele formulat de comisia de specialitate nr. 1, în sensul modificării tarifelor de 

baza lunare pe metru patrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ 

de stat reglementate la pct. 2 și pct. 11 din Anexa nr. 2 și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1abținere  și în 

sensul modificării taxei de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către producătorii agricoli particulari  - 

lei/masa/zi  de la 6 lei/masă/zi la 4 lei/masă/zi și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentele incluse și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 266. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a  unor  imobile-construcții, aflate în 

domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 17, identificate în C.F. 

nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj Săcele. 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții vizavi de lipsa semnăturii Directorului executiv 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că Extrasul CF este din anul 2012. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că de acum tot ce va intra în ședință va fi cu extras CF actualizat în  luna 

respectivă. 

D-l Popa Marius Cristian spune că se emit extrase CF online într-un interval foarte scurt de timp. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și solicită informații cu privire la corpul 9 care apare în extrasul CF. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că acest corp este Centrul de zi. 

D-l Viceprimar spune că o parte este Centrul de zi, iar o parte este închiriată la Dafo. 

D-l Géczi Gellért întreabă dacă se va renunța la contractul de închiriere cu Disz Tipo. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se va renunța la acest contract, dar se încearcă intrarea în legalitate, prin 

acest demers comun, cu toate clădirile. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 267. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind trecerea din domeniul privat  în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului – teren și construcție, 

în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, sub nr.top.6424/2/2/5, în vederea reabilitării,cu destinația 

de locuințe sociale. 

D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că este vorba de clădirea fostei ambasade de lângă terenul de fotbal, unde 

s-a dorit demolarea, dar nu au obținut acordul pentru acest lucru, motiv pentru care s-a mers pe reabilitare. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 268. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea rectificării Bugetului local  pe anul 2017. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că s-a primit de la Consiliul Județean suma de 250 mii lei care este  

folosită pentru plata unor drepturi salariale pentru profesori. Dumneaei mai spune că se introduce suma de 449,01 

mii lei pentru Obiectivul „Achiziționare sisteme de colectare selectivă” și se diminuează suma de 448 mii lei de pe 

Obiectivul Întocmire SF Închidere depozit de deșeuri municipale  „clasa b” Subobrej – Săcele.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 270. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea  Regulamentului  de acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele. 

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 –discuții  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu mențiunea că în ianuarie se va prezenta anexa cu criteriile și punctajele de 

acordare. 

D-l Bălășescu Marius spune că la  alin. 4.1., pct. I lit. e) din Regulamentul  de acordare a materialului lemnos 

către populaţia Municipiului Săcele  trebuie stipulat că solicitantul trebuie sa faca dovada faptului că a efectuat 

serviciul de coșărit la imobilul pentru care a solicitat materialul lemnos, nu mai veche de  2 ani. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și propune ca, față de cele expuse anterior, prin derogare, pentru anul 2018, cei 

care vor beneficia de lemn de foc, să  prezinte dovada faptului ca au efectuat serviciul de coșărit la imobilul pentru 

care au solicitat materialul lemnos, la momentul ridicării lemnului. 

D-l Hermenean Sorin spune că nu dispune de personal silvic pentru a verifica la ridicare aceste adeverințe de 

coșerit. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că pe anul 2018 trebuie găsită o soluție. 

D-l Pascu Lucian Ion spune că regulamentul s-a realizat pe baza feed-back-ului cu societatea civilă. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că există un calandar, astfel până la 31 martie sunt strânse cererile, 

lemnele fiind aduse în depozit se pot livra începând cu luna aprilie, cu data de 5, iar pe data de 1-2 aprilie se poate 

publica o listă cu cine și când primește, întrucât în 2017 o problemă a constituit-o faptul că cetățeanul nu știa dacă 

resursa ajunge la el. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acesta a fost un an experimental sub acest aspect. 

D-l Hermenean Sorin spune că se legiferează obligația ca ocoalele silvice de pe teritoriul unui UAT să vină în 

sprijinul comunității, astfel încât să se reducă deficitul de material lemnos, conform prevederilor HG nr. 271/2010. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune a participat la ședințe cu ocoalele silvic de la noi și unii au zis că nu 

pot asigura acest lucru. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că Dracea poate asigura ap 2400 mc. 
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Se supun  la vot amendamentele formulate de către Comisia de specialitate nr. 1: 

               - în sensul  modificării alin. 4.1., pct. I lit. c) din Regulamentul  de acordare a materialului lemnos către 

populaţia Municipiului Săcele  și  care va avea următorul cuprins : „ Persoana care a făcut solicitarea, trebuie să 

facă dovada printr-o factură de utilități sau un contract de închiriere sau de comodat, după caz, că locuieste la 

adresa de domiciliul sau locuința menţionată în cerere. Pentru ceilalti beneficiari prevăzuți la art. 2 alin. 2.1 din 

Regulament, aceștia trebuie să facă dovada sediului social sau a punctului de lucru în care își desfășoară 

activitatea. Nu se acceptă  facturi de telefonie mobilă.” şi se adoptă cu 19 voturi pentru ; 

               - în sensul  modificării alin. 4.1., pct. I lit. e) din Regulamentul  de acordare a materialului lemnos către 

populaţia Municipiului Săcele  și  care va avea următorul cuprins : „ Solicitantul trebuie sa faca dovada faptului 

că a efectuat serviciul de coșărit la imobilul pentru care a solicitat materialul lemnos, nu mai veche de  2 ani. Prin 

derogare de la această prevedere, pentru anul 2018, cei care vor beneficia de lemn de foc, vor prezenta dovada 

faptului ca au efectuat serviciul de coșărit la imobilul pentru care au solicitat materialul lemnos, la momentul 

ridicării lemnului şi se adoptă cu 19 voturi pentru ; 

 - în sensul introducerii, rezultând, astfel, o nouă renumerotare, după alin. 4.3. a unui nou alineat 4.4., care 

va avea următorul cuprins : „ 4.4. În cazul în care cererile depășesc posibilitatea de producție a R.P.L.P. – R.A. 

Săcele, toate cererile se vor diminua prin aplicarea aceluiași procent.” şi se adoptă cu 18 voturi pentru ; 

             - în sensul modificării alin. 4.3. care va avea următorul cuprins : „ Cantitatea maximă de lemn de foc 

acordată spre vânzare pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de acordare, este de maxim 10 metri 

steri/familie, maxim 16 metri steri/locuință, anual.” şi se adoptă cu 18 voturi pentru, 1 abținere ; 

             - în sensul introducerii, după alin. 6.2, art. 8 a unui nou alineat 6.3., care va avea următorul cuprins: "6.3. 

Anexa cuprinzând criteriile de acordare și punctajul aferent pentru acordarea de material lemnos către populația 

Municipiului Săcele se va aproba, ulterior, prin hotărâre de consiliul local." şi se adoptă cu 19 voturi pentru. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că prevederea legată de diminuarea cantității ar putea contraveni 

prevederilor art. 15 alin. (1)  lit. g) din HG nr. 271/2010, care stipulează că avem obligativitatea de a asigura 

consumul propriu fiecărei locuințe.  

 D-l Hermean Sorin ia cuvântul și spune că se cunoaște legislația in domeniu și că dacă anul trecut s-au 

asigurat 9000 mst pentru populație, anul acesta s-a suplimentat la 14.000 mst, iar peste acest nivel Regia nu se mai 

poate autofinanța, iar prevederea din actul normativ invocat de către d-l consilier local nu vine în contraditoriu. 

          Se supune la vot proiectul cu amendamentele incluse și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 246.  

        D-l Președinte anunță că se trece la informări. 

                   D-l Primar pune că acestea au fost transmise și în format electronic. 

        D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în Raportul de audit financiar  al Curții de Conturi 

sunt sesizate o serie de deficiențe și solicită explicații despre modul cum s-a ajuns la această situație, fiind vorba 

de acțiuni de ordin economic, astfel Primăria, în urma unei lucrări de evaluare a  mijloacelor fixe a diminuat 

valoarea unui drum forestier, la o lună de la terminarea lucrărilor, cu 8 mild lei,  iar drumul nou și-a pierdut 83% 

din valoare; ca urmare a acestui lucru, s-a făcut o adresă către Primărie și evaluator să fie rectificată inadvertența, 

evaluatorul a refăcut evaluarea, s-a transmis la Primărie să fie operată, dar nu s-a realizat modificarea ceea ce a 

avut repercusiuni, ducând la creșterea cheltuielilor cu 8 mild, implicit diminuarea profitului, lucru care a fost 

descoperit de către Curtea de Conturi. 

                  D-na Coman Rodica spune că este vorba despre o evaluare făcută de un specialist, nu are de unde să 

știe dacă a greșit sau nu, plus că o investiție făcută pe proprietatea cuiva trebuie să fie a lui, iar RPLP Săcele R.A. 

trebuia să țină o extracontabilitate. Dumneaei mai spune că Procesul verbal de recepție finală a fost predat mult 

mai târziu. 

 D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă același evaluator și-a recunoscut greșeala, de ce nu i 

s-a cerut un act oficial în acest sens. 

 D-na Coman Rodica  spune că reevaluarea nu a fost depusă la Primărie. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pentru această problemă dorește să se ia măsuri 

administrative. O altă problemă, sesizată și de Curtea de Conturi este cu privire la evaluaea fondului forstier, care 

s-a făcut, ori fondul forestier nu se reevaluază. 
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 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că s-a reevaluat terenul, nu fondul forestier și că se dorește să se 

facă contestație pentru această deficiență constatată și mai spune că terenul trebuie trecut în evidența contabilă 

pentru a servi ca bun de garantare la un împrumut. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că bunurile public sunt insesizabile, iar asupra lor nu se pot pune sarcini. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că decizia Curții de Conturi este clară, trebuie corectate erorile sesizate, la 

5 măsuri trebuie recuperate prejudicii. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că fond forestier nu înseamnă teren, ci pădure. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că termenul-limită este luna aprilie pentru a corecta ce se poate, pentru 

unele măsuri se merge în instanță, dar menționează că prejudiciile se vor recupera până la ultimul bănuț și că 

pentru prejudiciul creeat prin acordarea sporului de dispozitiv  și pentru acordarea sporului de 7,5%  la Poliția 

Locală se va merge în instanță. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că, după ce Curtea de Conturi a constatat această deficiență, se vine iarăși 

cu o reevaluare a fondului foretier de 2300 ha din Gârcini. 

 D-na Coman Rodica spune că se face revaluarea pentru terenurile care care s-au donat și au valoarea de 1 

leu în contabilitate. 

D-l Președinte anunță că se trece la sesizări din partea d-nilor și d-nelor consilieri locali. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că face parte, împreună cu d-l Panait Bian Cristian și d-l Matei Ioan 

din Consiliul de Administrație al  Liceului Tehnologic Victor Jing,a unde se produc acte de violență incalificabile, 

motiv pentru care dorește să se atingă acest subiect sensibil al violenței în școli și din acest motiv sunt prezente 

cadre didactice de la unitatea de învățământ mai sus menționată pentru a prezenta problemele și dificultățile cu 

care se confruntă. 

Se dă cuvântul unui cadru didactic de la Liceul Tehnologic Victor Jinga care spune că există un trend 

distructiv la nivelul școlilor, la care se raliază și unitatea de învățământ unde predă și că se confruntă cu o criză de 

autoritate, sens în care dă exemple concrete și solicită sprijin pentru redobândirea demnității și autorității școlii, 

eventual un sprijin din partea Poliției Locale pentru a se restabili un cadru normal pentru procesul educațional. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se analizează posibilitatea contractării unei firme de pază acolo, cu 

susținere din partea Primăriei Municipiului Săcele. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că ar fi oportun acest lucru, astfel s-ar elimina unele distrugeri. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a renovat un corp pentru elevii aduși din Gârcini, iar în vară era 

vandalizat în proporție de 90%. 

Dată fiind expirarea mandatului de președinte de ședință al d-lui consilier local Motoc Bogdan George, se 

solicită formularea de propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și îl propune pe d-l Gâdea Sorin. Se supune  la vot și se aprobă cu cu 

unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 271.   

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. 
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