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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 Nr. 14887/28.03.2017 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 23.02.2017, ora 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea efectuarii în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în 

anul 2016 de catre Primarul şi Viceprimarul Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă destinat recoltării şi defalcarea acestuia 

pe beneficiari, precum şi a preţurilor de vânzare ale materialului lemnos care se valorifica către populație, 

pentru anul de producţie 2017- iniţiatori consilieri locali; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor - 

iniţiatori consilieri locali; 

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu 

destinație de drum în suprafață de 2428 mp,  înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170 - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, aflat în domeniul public 

al Municipiului Săcele şi situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.125, către PARTIDUL 

MIȘCAREA POPULARĂ  - ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu 

apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. 

Compania APA Brașov S.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 

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; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele  în cadrul Asociației 

Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

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

proiectul „Modernizare și reabilitare strada Oituz din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

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

proiectul „Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea 

sistemului de evacuare apă uzată din cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor aferente anului 2017 pentru locuințele destinate închirierii, 

pentru tineri, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

13. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-

2018 de pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
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14. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul 

de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a imobilului – garaj în suprafață de 38,70 mp, 

identificat în CF nr.104433 Săcele, sub. A.1.5 nr.cad.104433 – C5, situat în incinta Spitalului Municipal 

Săcele, str. Oituz nr.54, către Serviciul Public Județean Salvamont Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 59/27.10.2016 privind  

scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha 

terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 

101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și 

Canion Tamina”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/27.10.2016 privind  

scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1791 ha 

terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 

29A%-0,0525 ha, 35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul 

realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”- 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

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

aprobarea desfiinţării construcţiei, în vederea construirii unui bloc de locuințe sociale prin M.D.R.A.P.- 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Anvelopare imobil 

situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor 

situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.108218 Săcele, nr. cad.108218, 

în suprafață de 10.869 mp, CF nr.108219 Săcele, nr.cad.108219, în suprafață de 80 mp, CF nr.107512 

Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 301 mp și CF nr.107744 Săcele, nr. cad.107744, în suprafață de 819 

mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

21. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a        

repartizării profitului net pe anul 2016 al R.P.L.P. Săcele R.A.- iniţiatori consilieri locali; 

22. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții  

pe anul 2017 ale R.P.L.P. Săcele – R.A.- initiatori consilieri locali; 

 

 

23. Diverse. 

 

- Informare Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A; 

- Informare Curtea de Conturi. 

 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Géczi Gellért 

- d-ra Secretar – c.j. Dascălu Bianca  

- d-l Țăruș Romeo Nicolae– Dir. Poliţia Locală 

- d-na Coman Rodica – Direcția Economică 
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- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin - Dir. Poliţia Locală 

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

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

- d-l Medianu Gheorghe - Șef Serviciu Administrativ 

- d-na Alina Simion – Serv. Impozite și taxe 

- d-na Panait Zorița– Serv. Impozite și taxe 

- d-na Marin Magdalena -  Comp. Resurse Umane 

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

- d-na Gabi Radu – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- d-na Igescu Floriana – Dir. Poliția Locală 

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

- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

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

- d-na Olteanu Ileana – Contabil-șef  R.P.L.P. Săcele R.A. 

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

- d-na Bancilă-Cucurengas Georgeta -  Dir. Economic S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

- d-l Kadas Andrei – consilier județean 

- societatea civilă 

 

 

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

  Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local prof. Kristály  László.  

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

ordinare din data de 23.01.2017, se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru, 2 abțineri  și Procesul Verbal al  

ședinței de îndată din data  de 08.02.2017, se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri. 

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 proiectele de hotărâre avute în vedere:   

            23.  Proiect de hotărâre privind acceptarea renunțării METROMAT S.R.L.  la terenul cu destinație de drum 

în suprafață de 11 mp,  înscris în C.F. nr.114088 al localității Săcele, nr.cad. 114088  

– inițiator Ing. Popa Virgil; 

   24.  Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevazute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014,  precum și  aprobarea  încheierii 

unui Act adițional în acest sens– inițiator Ing. Popa Virgil; 

   25. Proiect de hotărâre pentru  modificarea art. 1 din H.C.L.  nr. 18/26.01.2017 privind actualizarea componenței 

Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobată prin H.C.L.  nr. 111/31.08.2015– inițiator 

Ing. Popa Virgil;  

   26. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2016 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – 

inițiator Ing. Popa Virgil; 

   27. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2017 al S.C. Servicii 

Săcelene S.R.L . – inițiator Ing. Popa Virgil; 

   28. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat 

în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A (fostă str. 

Parcului nr.18), înscris în CF nr.103900 Săcele, nr. top.6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1.183 mp, 

din  „internat” în „bloc de locuințe” – inițiator Ing. Popa Virgil. 

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

Primar și conform dispoziției nr. 467 /16.02.2017 și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru).  

D-l Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  pentru  aprobarea efectuarii în anul 2017 a concediului de odihnă anual neefectuat în anul 2016 de către 

Primarul şi Viceprimarul Municipiului Săcele. 

        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. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu va participa la vot. 

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 22. 

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

hotărâre  privind aprobarea volumului de masă lemnoasă destinat recoltării şi defalcarea acestuia pe beneficiari, 

precum şi a preţurilor de vânzare ale materialului lemnos care se valorifica către populație, pentru anul de 

producţie  2017. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendamente 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendamente.  

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că prețul la categoria de lemn de foc pentru populație este prea 

mare față de anul trecut, față de posibilitățile săcelenilor, motiv pentru care, în ședința pe comisiide specialitate  

s-au formulat două amendamente în acest sens: 

- Creșterea prețurilor la toate categoriile de lemn de foc pentru populație cu 10% față de prețul din 2016; 

- Stabilirea prețului de vânzare pentru lemn de foc fasonat în steri, de esență tare  la 135 lei/mst, iar 

pentru lemn de foc fasonat esențe moi la 60 lei/ms. 

O altă variantă se referă la modificarea art. 2, alin (1) din proiectul de hotărâre, după cum urmează:                                                                                                                                                                     

„Se aprobă volumul de 52,00 mii mc masă lemnoasă destinată recoltării, din fondul forestier, proprietatea publică a 

Municipiului Săcele, în anul de producţie 2017 şi defalcarea acestuia pe beneficiari, astfel : 

- 44,0 mii mc pentru vânzarea către agenți economici prin licitație și/ sau negociere de masă lemnoasă pe picior sau 

prin alte forme de valorificare;  

- 6,00 mii mc pentru vânzare către populație prin partizi de nevoi locale, sub formă de lemn de foc, indiferent de 

sortimentația dimensională a actelor de punere în valoare aferente partizilor în cauză, pentru speciilor de foioase 

tari și moi ( fag, carpen, platin, frasin, ulm de munte, plop tremurător, salcie căprească, anin etc.), iar 2,00 mii mc 

sponsorizare Municipiul Săcele către Primăria Municipiului Săcele.” 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că are o completare, cantitățile menționate mai sus, respectiv 

6,00  mc pentru vânzare către populație și 2,00 mii mc ca sponsorizare, sunt viabile în condițiile exploatării a 8,00 mii mc, 

dacă cantitatea exploatată este alta, se va aplica procentul corespunzător. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că și comisia 4 este în acord cu cele susținute de comisia de specialitate nr. 1 

și că susține reducerea prețului de vânzare către populație, printr-o modalitate care să nu afecteze indicatorii R.P.L.P. Săcele 

R.A., astfel că au formulat urmărorul amendament : stabilirea prețului la 135 lei/ms, cu reducere de 25% din preț pentru 

încălzirea locuințelor, în cazul persoanelor fizice, locuitori ai Municipiului Săcele. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că acordarea acestei gratuități către un anumit segment din 

populație ar însemna aplicarea unui tratament preferențial, nefiind corect față de ceilalți cetățeni. 

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că doamna consilier are dreptate, dar același caz se prezintă și la 

transportul în comun, unde anumite categorii beneficiază de gratuități. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că situația nu este similară, este alegerea fiecăruia de a 

circula sau nu cu mijloacele de transport în comun și se poate beneficia de anumite facilități, dar când este vorba 

de încălzire, nu se poate face discrepanța între cei care se încălzesc cu lemne și cei care folosesc gazul.  

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că la a doua variantă de amendament de la comisia 1 se specifica 

faptul că gratuitatea  se va da celor care au beneficiat, celor care au achiziționat lemnul, astfel că nu se va ajunge la 

situația în care cineva ia lemnul la prețul standard și alții beneficiază de gratuitate. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că acesta se va aplica celor care au cereri înregistrate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă de ce nu se poate vinde direct lemnul la prețul de 100 

de lei, astfel încât să nu mai jongleze cu acei 35 lei. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că, în urma discuțiilor purtate cu cei de la R.P.L.P. Săcele R.A., 

care au obținut performantă și profit, aceasta ar fi cea mai bună variantă din punct de vedere social, ținând cont că 

anul trecut, prin aplicarea prevederilor Noului Cod Fiscal, cei care locuiesc la casă au avut creșteri la impozit, 

majoritatea încălzindu-se cu lemn, motiv pentru care s-a menținut și anul trecut prețul la lemn sub costul de 
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producție, această variantă de gratuitate de  25% reprezintă, în fapt, o reducere, o ofertă pentru cetățenii care se 

încălzesc cu lemn, un preț corect, cât timp nu se intră în conflict cu contabilitatea Regiei. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că nu s-a scăzut prețul sub costul de producție, pentru că nu este 

nici corect, nici legal să se facă acest lucru.  

  D-l Hermenean Sorian ia cuvântul și spune că subscrie la cele spuse de antevorbitori, precizând că 

Ordonanța nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piață interzice vinderea sub prețul de 

cost și menționează că de-a lungul timpului s-au acordat cantități apreciabile de lemn, cu titlu gratuit, prin Hotărâri 

de Consiliu Local și nu au existat probleme cu Curtea de Conturi, care le-a considerat perfect legale,  iar varianta  

propusă este una de mijloc, s-a mers pe cantitatea de lemn aprobată de Primărie pentru fiecare cetățean, grosso 

modo pe un volum de 12 ms, cât are o mașină, din care 25% să se acorde cu titlu gratuit, iar 75% la prețul de 135 

lei/mst cu T.V.A., iar în acest mod s-ar ajunge ca prețul să fie cu 8% peste costul de producție și s-ar îngloba în 

acest preț și o parte din cheltuielile indirecte și ar fi pe lege și, dând și Hotărâre de Consiliu Local, s-ar ajunge la 

prețul de 101 lei/mst. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că un argument îl constituie și faptul că această cantitate 

necesară pentru persoanle fizice este nepurtătoare de TVA, iar un agent economic beneficiază de decontarea 

T.V.A. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că lemnul nu este purtător de T.V.A. 

 D-l Hermenean Sorin spune că lemnul este purtător de T.V.A. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și întreabă dacă T.V.A –ul este deductibil. 

 D-l Hermenean Sorin spune că este nedeductibil. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că față de aceste propuneri sunt necesare precizări, lămuriri, astfel 

spune că se înțelege că acest preț de 135 lei/ms este prețul de producție și nu se poate comercializa lemnul la o 

valoare mai mică, iar acordarea acelei gratuități de 25% din cantitatea de lemn trebuie fundamentată pe ceva, 

întrucât se dau facilități către anumite categorii de persoane,  dar în baza unor prevederi legale, nu putem da acest 

25% sub formă de sponsorizare fără a avea o bază legală, astfel ne aflăm în fața situației de a nu putea scădea 

prețul de vânzare sub 135 lei/mst, pe de o parte, iar pentru a da o gratuitate trebuie să avem temei legal. 

 D-l Hermenean Sorin spune că acest preț reflectă valoare arborelui pe picior, la care se adaugă cheltuielile 

de exploatare și 8% cheltuielile, menționând că la nivel de Regie sunt calculate cheltuieli indirect la nivel de 15%, 

iar cota de profit este 10%, care nici nu a mai fost luată în calcul, plus acel T.V.A, pe care persoanele fizice nu îl 

pot recupera. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că Noul Cod Fiscal permite subvenționarea prețului. 

 D-l Hermenea Sorin ia cuvântul și spune că și Legea nr. 15/1999 a Regiilor permite acest lucru. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la S.C. Servicii Săcelene funcționează acest principiu, se acordă o 

subvenție la prețul biletelor, dar acordarea unei subvenții se poate face pentru entitățile care nu au profit, sunt în 

dificultate, etc. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă din ce se constituie acest preț de 135 lei/ms, ce are la bază. 

 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că acest preț se compune din valoarea masei lemnoase pe picior, 

din pădure, care are o valoare luată din actul de punere în valoare, dată de lege, o estimare cantitativă și valorică a 

masei lemnoase de vânzare. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă cine estimează această valoare. 

 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că estimarea cantitativă o face personalul silvic în baza unor 

norme tehnice și altgoritmi de calcul, iar estimarea valorică se face tot de personalul silvic, în baza prețurilor de 

referință aprobate de Consiliul local în luna noiembrie, astfel rezultă prețul cu materia primă pe picior,  de unde a 

rezultat o valoare de 108 lei,   la care se adaugă cheltuielile de exploatare cca 85 lei/mc, ducând la 193 lei/ mc+ 

cheltuieli indirecte 15%+profit 10%, ajungând la un preț de vânzare de 241 lei/mc, ulterior a revenit asupra 

prețului, s-au văzut prețurile de vânzare de anul trecut și s-a comparat cu valorile pieții și s-a văzut că poate fi 

diminuat la 233,87 lei/mc, astfel s-au diminuat cheltuielile indirecte și profitul  la jumătate, iar în luna ianuarie 

cînd s-a marcat în proporție de  65%,  s-a revenit la calcule, s-a diminuat prețul masei pe picior la 84 de lei, în loc 

de 108 lei, la care se adaugă 85 lei cheltuielile de exploatare, ajungând la 169 lei, iar cheltuielile indirecte s-au 

diminuat la jumătate și s-a ajuns la un preț de 135 lei/mst, cu TVA inclus, care este un preț acoperitor. 

         D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că avem un element fix aici – prețul de referință, iar restul 

elementelor sunt variabile. 
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     D-l Gâdea Sorin solicită D-lui Director să-i prezinte prețul de cost în 2016, pentru că cel de vânzare este 

știut, 90 lei. 

D-l Hermenean Sorin răspunde că s-a propus 110 lei/mst, anul trecut, dar s-a aprobat 90 lei/mst. 

    D-l Gâdea Sorin revine și spune că a solicitat prețul de cost. 

    D-l Hermenean Sorin spune că i-l va comunica a doua zi, pentru că nu are datele acum. 

    D-l Gâdea Sorin spune că dacă anul trecut Curtea de Conturi nu a avut nimic de obiectat vizavi de prețul de 

vânzare, respectiv  90 lei/mst, înseamnă că s-a vorbit degeaba pe această temă atâta timp. 

    D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că anul trecut nu a fost Curtea de Conturi, iar situația acum este 

alta, anul trecut prețul lemnului de foc se stabilea printr-o altă Hotărâre de Guvern, H.G. nr. 924, iar competența de 

a stabili prețul lemnului de foc revenea exclusiv Consiliului Local. 

    D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și îl roagă pe d-l Director să explice și ponderea lemnului de foc. 

 D-l Sorin Hermenean ia cuvântul și spune că pentru a satisface nevoile de lemn de foc la nivelul 

Municipiului, care sunt mari, s-a abordat această problemă de maniera ca toată masa lemnoasă din foioase să fie 

fasonată în lemn de foc, astfel, inclusiv fagul este fasonat în metri steri, iar ceea ce era vândut ca buștean cu 350 

lei/mc s-a propus să fie fasonat în mst, astfel, inclusiv lemnul bun, care era vândut ca buștean, se vinde ca lemn de 

foc. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că problema care se ridică este: Consiliul Local, în calitate de 

proprietar, poate da lemnul la populație, în loc de 135 lei/mst, cu 100 lei/mst, 50 lei/mst sau cât vrea, pentru că se 

discută chestii tehnice, când chintesența este dacă putem da  populației lemnul mai ieftin sau nu. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că d-l Director a afirmat că anul acesta necesitatea pentru lemn 

de foc  este mai mare și punem la lemnul de foc și lemn de lucru, dar exploatrea nu se face de către R.P.L.P. 

Săcele R.A. , ci se face prin firme prestatoare. 

D-l Hermenean Sorin spune că unii cumpără la licitație lemnul pe picior și exploateză lemnul proprietatea lor, 

iar alții sunt selectați prin SEAP, cu contract, să facă exploatarea pentru Regie, iar aceasta plătește prețul prestației. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că 44. 000 mc pe picior se duc către agenții economici, iar 

8.000 mc pe picior sunt exploatați de Regie, prin prestatori, dar din cei 44. 000 mc este și lemn de foc și întreabă  

dacă din acești 44.000 mc s-ar face exploatarea de către Regie și s-ar da lemnul de foc la licitație și nu lemnul pe 

picior, nu ar fi mai bine. 

D-l Hermenean Sorin spune că aceasta nu este o soluție viabilă, pentru că s-ar ajunge la aceeași situație vizavi 

de preț, pentru că nu se poate lucra în  pierdere, iar dacă se merge pe mai multă masă lemnoasă valorificată către 

populație ar fi afectat bugetul Regiei și s-ar ajunge pe pierdere, ceea ce nu este de dorit și oferă exemple în acest 

sens. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că din cei 44. 000 mc, o parte să fie exploatați ca lemn de foc 

penttru populație, iar restul să fie vândut la licitație. 

D-l Hermenean Sorin spune că la un act de punere în valoare, la un parchet, maxim 25% este lemn de foc, 

desigur situația este diferită de la un parchet la altul, dar grosso modo, dacă ar fi să exploatăm prin prestatori, iar 

ce e lemn bun să fie dat la drum auto ca buștean și ce e lemn de foc să-l dea cu această destinație, Regia ar trebui 

să exploateze 20.000-25.000 mc de masă  prin prestator, ori nu există capacitate pe piață pentru a exploata prin 

prestator, întrucât condițiile de exploatare sunt foarte dificile, este nevoie de utilaje, de forță de muncă,este o mare 

problemă cu forța de muncă și cu drumele de exploatare, ca și cu furnicularele, iar propunerea a fost ca să 

exploateze  tot lemnul de foiase ca lemn de foc pentru a concentra această categorie în câteva locuri și să o ofere 

populației. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă Regia are posibilitatea de a face exploatarea și dacă  nu ar fi 

mult mai ieftin să o facă Regia, decât alte firme. 

D-l Hermenean Sorin spune că Regia nu are mijloace tehnice și nu ar fi rentabil să facă acest lucru, a fost 

prospectată piața în acest sens, întrucât utilajele sunt foarte scumpe, iar dacă s-ar achiziționa există probleme cu 

forța de muncă. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că și dumnealui consideră că ar trebui să se primească un răspuns la 

întrebarea ridicată de d-l consilirer local Motoc, cât ne dă legea voie să venim cu un preț selectiv pentru populația 

din Săcele, iar a doua parte a întrebării se referă la cât sunt dispuși să scădă din profitul Regiei, astfel încât să ajute 

și populația și să obțină și profit, să nu se constate că la sfârșitul anului nu se întorc bani și consideră că aici trebuie 

găsit un echilibru. 
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 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că, pentru a fi mai pregăiți pe viitor, ar fi oportună prezentarea 

unei simulări, a unui calcul cu ce ar însemna ca Regia să facă exploatarea prin agenți și s-ar scădea lemnul de foc, 

iar buștenii ar fi vânduți separat. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că ar fi greu, deoarece există un fenomen numit „sufocare”, cauzat 

de alternanța cald/frig/umezeală/uscăciune, membrana, fibra, celuloza din care este constituită aceste celule  se 

depreciază și își pierde rezistența mecanică, ceea ce ar fi riscant, mai ales că nu există posibilități de depozitare pe 

drumul auto și sunt riscuri. Cea mai bună variantă, susține d-l Director, este să se vândă lemnul pe picior, întrucât 

acesta este profit brut și oferă detalii tehnice și calcule. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că vechiul Consiliu Local și-a asumat o mare răspundere atunci când a 

stabilit prețul de vânzare către populație la 90 lei/mst, asta vizavi de cât sunt dispuși să scădem profitul Regiei, iar 

consecința a fost că, în loc de de un profit de 60 mii estimat s-a obținut un profit real de  2 mil 200, susținând că și 

astăzi Consiliul Local trebuie să își asume răspunderea pentru  prețul de 100 lei/mst. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pentru exercițiul anului trecut prețul pentru populație nu era 

stabilit prin Hotărâre de Guvern, ci era apanajul Consiliului Local, acum se stabilește prin H.G., intrăm cu prețul 

materiei prime stabilite, față de acest lucru,  anul trecut nu era nici necesarul așa de mare și s-a mers numai pe  

partea de lemn de foc, restul a fost valorificat ca buștean, gros 1, gros 2. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că dorește un răspuns la întrebarea formulată anterior. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că legalitatea prețului nu poate depăși temeiul legal explicat de cei de la 

Regie. 

D-l Panait Bian Cristian  ia cuvântul și spune că o parte din profitul Regiei a fost folosit la sponsorizări, 

pentru diverse acțiuni, culturale, sportive, etc, acum se dorește ca o parte din profitul Regiei să fie direcționat către 

o pătură mai largă a populației, respectiv pentru cei care se încălzesc cu lemne și trebuie avut în vedere că de la 1 

martie se va liberaliza prețul la gaz, a doua chestiune pe care dorește să o puncteze este aceea că deși există două 

amendamente formulate diferit, al comisiei de specialitate nr. 1, respectiv nr. 4, esența este aceeași, scăderea 

prețului de vânzare la lemn pentru populație la 100/101 lei, doar că adoptând amendamentul comisiei comisiei de 

specialitate nr. 1, există riscul să fie probleme cu Curtea de Conturi, pe când, adoptând amendamentul comisiei 4, 

s-ar putea să nu fie probleme. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă prețul de anul trecut, 90 lei/mst aprobat, față de 110 lei/mst, cât a 

fost propus, înseamnă că s-a vândut în pierdere. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că s-a vândut puțin în pierdere, pentru că s-a propus 110 lei, dar era 

fundamentat strict pentru lemnul de foc, nu a fost sub costul de producție, specificând că pentru anul acesta, 135 

lei este sustenabil, acoperitor. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acum ne aflăm practic în situația în care nu putem scădea prețul sub 

135 lei/mst, pentru că ne lovim de aspectele legale, iar pentru a ajunge sub această valoare, ne trebuie o formulă 

legală. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că acest cuantum de 135 de lei/mst, care ar fi  sustenabil, vine ca  o 

părere unilaterală, doar din partea Regiei, nu ne spune nimeni cu specializare juridică că este așa, trebuie să o luăm 

ca atare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că anul trecut a fost aceeași atmosferă încinsă când a fost luat în dezbatere 

acest subiect, chit că s-a schimbat sau nu legislația, s-a propus o valoare și s-a ajuns la 90 lei/mst, dar dumnealui  

s-a documentat ce s-a întâmplat și la alte U.A.T.-uri care au păduri pe teritoriul lor și la Teliu, de exemplu,  s-a 

aprobat 85 lei/mst, iar la Tărlungeni 110 lei/mst, Regia a propus aici 135 lei/mst, iar Consiliul Local a aprobat, fără 

probleme, un preț de 110 lei/mst. D-l Primar mai spune că anul trecut o mare parte din cetățeni nu au avut acces la 

lemn de foc, astfel că s-a inițiait o procedură, întrucât este o problemă serioasă, astfel, cererile pentru lemn de foc 

se vor depune la Primărie, între 1 ian-31 martie, până la ora actuală sunt solicitări pentru persoane fizice și 

juridice, 1380,  care totalizează un volum de 15.000 mc. 

D-l Hermenea Sorin ia cuvântul și spune că pentru persoanele juridice se poate da doar prin licitație. 

D-l Primar mai spune că trebuie să avem grijă ca cetățenii persoane fizice din Municipiul Săcele să aibă acces 

la lemnul de foc, iar vizavi de licitații, dumnealui spune că a avut o discuție cu d-l Director, cei care licitează un 

parchet au acolo și fag și brad sau de esență tare pentru foc și sigur nu le poți lua lemnul dacă l-au licitat, putând 

să-l ducă unde doresc sau să-l comercializeze în Săcele sub alte prețuri, de aceea se încearcă să se vină în ajutorul 

unei părți din populație, cei care se încălzesc cu lemn, cu acel preț de 100 lei/mst. Dumnealui mai spune că dacă 
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din punct de vedere juridic nu se poate aproba acel preț de 100 lei/mst, deși dumnealui are rezerve asupra acestui 

fapt, cel de al doilea amendament este destul de încurcat, cu acea cotă de sponsorizare și spune că nu crede, 

personal, că dacă se aprobă prețul de 100 lei/mst vom avea probleme cu Curtea de Conturi sau Regia va merge în 

pierdere și consideră că trebuie analizat limpede și decis corect, mai ales că oamenii sunt atenți la aceste decizii  și  

unii nu au avut acces la lemn, iar dacă sunt  multe solicitări, desigur că există o limită de 12 mst, iar peste aceasta 

se va cumpăra la prețul liber. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă se aprobă materialul în forma prezentată astăzi, când se apucă 

Regia efectiv de comercializarea lemnului pe baza acestei Hotărâri. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că s- a demarat procedura de achiziție pe SEAP  din 14 februarie, 

dar încă nu s-a primit avizul că documentația este în regulă, iar dacă nu sunt contestații, probabil că din 15-20 

martie și la 1 mai intră perioada de restricție, nu mai au voie să recolteze masă lemnoasă. 

D-l Viceprimar întreabă dacă există posibilitatea să se adopte astăzi această hotărâre, iar până la 

comercializarea efectivă a lemnului, să se găsească o variantă optimă, legală pentru ca să avem lemn de foc la un 

preț acceptabil. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că dacă discuția de bază se calează pe prețul lemnului de foc pentru 

populație și nu se ajunge la un consens asupra acestuia, pentru a putea funcționa Regia și a nu bloca activitatea ar 

putea fi oportun să fie aprobate prețurile pentru celalalte categorii. 

D-l Primar spune că se are în vedere și realizarea unui depozit de lemn și întreabă la ce nivel s-a ajuns. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că există două variante, una ar fi punerea la dispoziție a unui teren 

de 1-2 ha de către Consiliul Local, dar se pare că nu există o posibilitate în acest, iar a doua este achiziționarea 

unui teren, pentru care Regia are posibilitatea financiară, dar acolo unde se dorește să se cumpere este 10 euro/mp, 

ceea ce ar însemna pentru  suprafața dorită, cu împrejmuiri, etc. 600-700 mii euro, o altă variantă ar fi  închirierea 

unui teren, pentru care se află în discuție cu un proprietar de la CAP Satulung care are un teren de 6000 mp, pe 

care este dispus să-l închirieze la cca 2000-2500 lei/lună, dar nu are făcută împrejmuire, a rămas că se implică și 

până la sfârșitul lunii mai să avem împrejmuire, să se facă închirierea și să vină cu 1000/2000/3000 mst și anul 

acesta să se realizeze un experiment asupra funcționaliății și eficienței acestui depozit și apoi să se ia o decizie pe 

termen lung. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că cele afirmate mai sus sunt corecte și că proiectul poate fi aprobat în forma 

prezentată, fără prețul de vânzare al lemnului către populație și acesta se poate amâna 2-3 săptămâni. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că până la momentul când va reintra acest preț, va trebui 

să avem clar structura de preț, clar evidențiat plafonul minim și maxim. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că acel calcul tehnic prezentat este corect la milimetru. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu contestă corectitudinea calcului. 

 D-ra Secretar ia cuvântul și spune că întrebarea d-nei Voicescu se referă la specificarea  prețului minim care 

să respecte toate rigorile legale până la care Regia poate merge. 

D-nul Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că 135 lei/ms este prețul minim. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că acest preț nu este actualizat în materialele prezentate. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că va reveni cu un tabel în acest sens. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie ca aparatul de specialitate să aducă o modalitate prin care să se dea 

lemn mai ieftin la populație. 

D-l Popa Marius Cristian dorește să facă o completare vizavi de multitudinea de cereri la care făcea referire și 

d-l Primar și spune că până 31 martie vor fi și mai multe și se va depăși clar posibilitatea Regiei de a oferi lemn de 

foc, dar trebuie avut în vedere că mai sunt și alte opțiuni, întrucât pe raza teritorială a U.A.T. Municipiul Săcele 

sunt 20.000 ha de pădure, din care R.P.L.P. Săcele R.A.  administrează doar 13.000 ha.  

D-l Primar spune că trebuie realizată și o statistică, cine solicită acest lemn, dacă sunt rezidenți săceleni, iar 

vizavi de cei care exploatează parchetul, cum  zicea și d-na Hlavathy să poată să facă numai prestări de servicii pe 

zona de lemn de foc și lemnul de foc să rămână la Săcele dacă aici este nevoie de lemn de foc. 

D-l Popa Marius Cristian spune că îl pot lăsa, dar la prețul lor. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este un subiect care produce inechitate socială maximă la Săcele, la 

fel ca altul de pe ordinea de zi, salubrizarea, iar nimeni nu își pune problema echității, întrucât lemnul este al 

tuturor, iar unii au simțit că este criză de lemn anul acesta și îl vor lua la un preț și îl vor recomercializa la altul la 

iarnă. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că fiind o cantitate limitată, 12 mst, nu crede că au de unde să dea. 

D-l Sterpu Ciprian spune că aceste crize de materie primă sunt ușor de creat și întreabă dacă prețul lemnului 

la depozit va fi același sau la cât se va ajunge. 

D-l Hermenean Sorin spune că va fi mult mai mare. 

D-l Sterpu Ciprian spune că soluția cea mai corectă, din punct de vedere social, este ca această cantitate de 

lemn să se împartă la numărul de locuitori, fiecare are o cotă parte și  și-l ia și face ce vrea cu el, pentru că și  cei 

care nu se încălzesc cu lemn sunt tot locuitori ai Municipiului Săcele, altfel, unii cumpără lemn subvenționat de 

ceilalți locuitori. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că subscrie la cele spuse de antevorbitor și propune ca preț de vânzare a 

lemnului de foc pentru populație 100 lei/ms. 

D-l Pascu Lucian Ion  ia cuvântul și întreabă cum se vor departaja  cererile, întrucât posibilitățile Regiei sunt 

deja depășite, dacă se va merge pe varianta primul venit, primul servit. 

D-l Bălășescu Martius spune că nu s-au făcut criterii în momentul depunerii cererilor, asta este problema. 

D-l Primar spune că un criteriu poate fi și acordarea a maxim 12 mst. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune a mai făcut niște calcule ți că din prețul propus a renunțat la 

cheltuielile indirecte și  profit și a ajuns la valoarea  126 lei/mst. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că, din punct de vedere al legalității, prețul nu poate scădea sub norma 

legală de  preț achiziție, cum au explicat și cei de la Regie,  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, de 

aceea s-a reiterat care este valoare minimă până la care se poate scădea pentru a respecta normativele silvice, iar în 

susținerea celor mai sus expuse dă citire art. 17 din Ordonanța 99/2000. 

D-l Gâdea Sorin spune că aici sunt menționate și niște excepții. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că aceste excepții nu au legătură cu ei, sunt legate de stocuri vechi, 

în lichidare, etc. 

D-l Președinte ia cuvânttul și spune că se poate vota pentru toate categoriile, mai puțin prețul pentru lemnul 

de foc pentru populație, respectiv punctul 5 din anexa 2. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că deja s-au făcut pași importanți, s-a ajuns la 126 lei/mst, așa că se mai pot 

găsi soluții. 

D-l Hermenean Sorn ia cuvântul și spune că mai mult de atât nu se poate scădea. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere și să nu se facă dublă subvenție, întrucât 

sunt persoane care primesc subvenție la încălzire și lemne prin legea bugetului de stat. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că rămâne de reanalizat pct. 5 din anexa 2, iar dumnealui spune că 

se referă doar la lemnul de foc de esență tare. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul şi spune că avem 4 categorii de lemn de foc. 

 D-ra Secretar ia cuvântul și dă citire art. 2 din proiectul de hotărâre şi punctului 5 din anexa nr. 2, care 

trebuie exceptat de la aprobare. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul şi spune că au fost prezentate două amendamnete, iar compartimentul 

juridic trebuia să dea viza legală, dacă acestea au sau nu temei legal, pot fi sau nu supuse la vot, aici ne 

cramponăm, iar în schimb  exceptăm anumite aspecte de la vot. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că a fost explicat pe temei legal faptul că prețul nu poate fi coborât sub 

costul de producție. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că cei de la Regie susțin că nu pot vinde lemnul de foc către populație 

cu 100 lei/mst,  iar ceea ce e de făcut este să vină cineva care să spună cum se poate ajunge, legal, la acest preț de 

comercializare, pentru că în alte localități s-a putut merge pe prețuri mai convenabile, cum ar fi la Tărlungeni. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la Tărlungeni nu au pus bușteanul la lemn de foc, acesta 

fiind vândut la alt preț 

D-l Pascu Lucian Ion  spune că am putea să-i determninăm pe cei care au păduri  pe  U.A.T. –ul nostru să ne 

vândă și nouă lemn. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu-putem forța, nu avem temei legal în acest sens. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că pentru varianta cu subvenția trebuie avut în vedere și ce a spus 

d-na Coman, cu dubla subvenție, să fie făcute criterii ca cei care primesc  subvenții prin legea bugetului de stat  să 

nu mai beneficieze. 

D-ra Seceretar ia cuvântul și spune că trebuie făcute criterii de departajare. 
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D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că de aceea ar fi oportun ca acest aspect să fie amânat, pentru a fi 

clarificat. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că au fost făcute amendamente și întreabă de ce nu sunt supuse 

la vot, de ce juridicul nu dă gajul pentru ele. 

 D-ra Secretar ia cuvântul și spune că față de temeniul legal expus de colegii de specialitate, care este 

coroborat cu normative silvice, nu poate veni cu alte specificații. 

D-l Viceprimar propune să se meargă cu acestă variantă, să se excepteze de la vot pct. 5 din anexa 2 și să se 

retragă amendamentele formulate. 

Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 retrag amendamentele formulate. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că propune un amendament în sensul eliminării din Anexa 2 – Lista 

prețurilor de vânzare pentru materialul lemons ce se valorifică în anul de producție 2017 sub formă de sortimnete 

la drum auto către populație -  a punctului  nr. 5 – Lemn fasonat în steri, fag și diverse tari, nesortat. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că din cele patru categorii de lemn de foc se exceptează una singură, 

lemnul de esență tare, fasonat în steri. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că atunci când se reia acest punct, ar fi oportună și prezentarea 

unei liste cu criterii de selecție pentru acordarea acelei subvenții. 

 D-l Președinte ia cuvântul și supune la vot amendamentul propus și se aprobă cu cu 16 voturi pentru, 3 

abțineri. 

 D-l Președinte supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu cu 16 voturi pentru, 3 

abțineri. H.C.L. nr. 23. 

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

hotărâre  privind aprobarea procentului de constituire al fondului de accesibilizare a pădurilor. 

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

Comisia nr. 1 – discuții în plen 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și întreabă care este gradul de realizare a investițiile pe anul 2016 și dacă în 

profit au fost incluse și sumele prevăzute pentru investiții și necheltuite. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că sumele prevăzute și necheltuite pentru investiții nu au ce căuta 

în profit și oferă exemple în acest sens. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, în anul 2016,  Regia a venit cu un proiect de buget, unde la capitolul 

Investiții era prevăzută extinderea drumului auto forestier Valea Baciului-Valea Morii și cuprinsă o sumă de 7 

mild, din care s-au cheltuit 593 mii și întreabă dacă  banii care nu s-au cheltuit se regăsec în cei 22 mil. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că, așa cum a afirmat  anterior, acești bani nu se regăsesc acolo, ei 

sunt prinși ca chetuieli, nu ca venit, cu atât mai puțin ca profit, banii sunt în depozit,  în contul Regiei, în cele 62 

mil care s-au trimis la Consiliul Local. 

D-l Gâdea Sorin spune că s-a întrebat în ședința pe comisii de specialitate pentru ce constituim acești 10% 

fond de accesibilizare. 

D-l Hermenean Sorin răspunde că se constituie conform Legii nr. 56/2010. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că atunci li s-a răspuns că se folosesc pentru a construi două drumuri 

forestiere, respectiv Valea Baciului- 7 Izvoare și Poiana Angelescu-Valea Largă și întreabă dacă au acești bani sau 

îi vor. 

D-l Hermenean Sorin spune că îi au, nu au cerut bani niciodată. 

D-l Gâdea Sorin întreabă dacă acești bani se regăsec în tariful lemnului de foc. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că se regăsesc în ceea ce se va vinde anul acesta și la lemnul de foc 

din produse principale și accidentale 1. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că legea prevede că fondul de accesibilizare se poate constitui până la 

10%, iar întrebarea e de ce nu 1, 9,  sau 2%. 

D-l Hermenean Sorin spune că s-a propus 10%, menționând că au vreo 13 mild sold și anul acesta se vor 

constitui vreo 6 din vânzare de masă lemnoasă, iar anul acesta se are în vedere realizarea a două drumuri forestiere 
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de 7,4 mild fără T.V.A. , respectiv 10,5 mild, rezultând în jur de 18 mild, iar cu ce se are și cu ce se constituie, se 

află aproape de aceaste sume,  anul acesta se va realiza primul drum, iar la anul se va face al doilea. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că sunt în proiect încă două drumuri. 

D-l Hermenean Sorin spune că pentru acestea se dorește să se acceseze fonduri nerambursabile, dar se mai 

așteaptă niște documente de la Mediu. 

D-l Primar ia cuvântul și întreabă cât anume din depozitele constituite, din disponibilitățile bănești vin la 

Primărie. 

D-l Hermenean Sorin spune că 17,5 mild. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt componente importante în depozite și este pentru prima dată când se 

discută acest aspect în Consiliul Local și va trebui să se decidă asupra acestora, nu doar asupra celor 17 mild. 

D-l Hermenean Sorin spune că s-au constituit depozitele în baza legii, la dispoziția și în contul 

administratorului și au diverse destinații, împăduriri, cumpărare de teren, etc. și dă citire prevederilor legale care 

guvernează constituirea acestui fond. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu i se pare normal să se constituie depozite la termen de către Regie cu 

banii Consiliului Local și consideră că trebuie reanalizată situația. 

D-l Hermenean Sorin spune că își menține punctul de vedere. 

D-na Olteanu Ileana spune că sunt depozite care produc dobândă, care intră ca profit. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă cuantumul din aceste depozite este prevăzut tot prin lege. 

        D-l Hermenean Sorin răspunde afirmativ și dă citire temeiului legal care guvernează constituirea acestor 

depozite și procentelor aferente. 

        D-na Voicescu Nicoleta Teonia și întreabă cât din aceste depozite s-a utilizat și de la cât s-a pornit. 

D-l Hermenean Sorin răspunde că acestea sunt soldurile la 31 decembrie. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că dacă pe parcursul anului nu cheltuim, blocăm banii. 

D-l Hermenean Sorin spune că trebuie avut în vedere că se pot produce și calamități și atunci aceste fonduri 

sunt necesare. 

D-na Olteanu Anișoara dă citire cifrelor contabile, menționând că s-a cheluit mai puțin anul trecut pentru au 

fost împăduriri mai puține, 0,8 fiind procentul. 

D-l Gâdea Sorin întreabă dacă la punctul de disponibilități bănești curente este o omisiune, întrucât, față de 

celelalte puncte, nu este trecut un temei legal. 

D-l Hermenean Sorin spune că este contul curent, banii din care Regia se descurcă, sunt pentru desfășurarea 

activității Regiei. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că acesta este deci bugetul Regiei. 

D-l Gâdea Sorin revine la întrebare, menționând că la toate punctele este temei legal, mai puțin aici și spune 

că atunci când s-a solicitat situația cu disponibilitățile bănești s-a spus că exclusiv contul curent. 

D-l Hermenean Sorin spune că temeiul este Legea nr. 15/1994. 

D-na Olteanu Anișoara dă citire din balanță și spune că toul este plasat în depozite, pentru a creea venituri,  

menționând că soldul final este de 6.279.092 lei și a defalcat ce era în depozite. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă fondul de conservare nu se regăsește și la investiții. 

D-l Hermenean Sorin răspunde că nu. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și întreabă  dacă constituirea fondului de conservare la 15% este conform 

legii. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul  și spune că se poate la 15-25 %, este constituit la nivel minim. 

D-l Bălășescu Marius spune că are un amendament vizavi de fondul accesibilizare și anume, constituirea 

acestuia în procent de 5%. 

D-l Hermenean Sorin spune că nu se vor mai realiza drumurile în această situație. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că se pot face din venituri proprii. 

D-l Hermenean Sorin spune că această variantă  va afecta profitul. 

Se supune la vot amendamentul propus și se respinge cu 8 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul și se respinge cu 8 voturi pentru, 1 împotrivă și 10 abțineri. H.C.L. nr. 24. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu are expertiză pe acest domeniu și că sunt și multe chestiuni 

tehnice, dar pe de o parte se dorește ca Regia să facă profit mare, să aibă masă lemnoasă multă, la preț bun, dar 

când vrea să facă drumuri ca să ducă la îndeplinire aceste cerințe, ne opunem, că are bani în depozite, care, în fapt 
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produc dobândă, dar Consiliul se opune vizavi de dezvoltarea rețelei de drumuri care să faciliteze exploatarea, care 

au aduce  beneficii populației. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că așteaptă un răspuns vizavi de gradul de realizare a investițiilor 

propuse în  anul2016. 

D-l Jitaru Gheorghe întreabă câtă dobândă aduc acele depozite. 

D-na Olteanu Anișoara răspunde că 60.256 lei/2016. 

 D-l Jitaru Gheorghe întreabă dacă acești bani nu puteau intra la Primărie. 

D-na Olteanu Anișoara spune că nu există pârghii legale în acest sens. 

D-l  Hermenean Sorin spune că fără accesibilizare, fără drumuri, nu se poate face profit și sunt proiecte și 

pentru care se urmărește accesarea de fonduri nerambursabile. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă care este cofinanțarea pentru acest proiect și dacă nu poate fi asigurată din 

fonduri proprii. 

D-l Hermenean Sorin răspunede că 10%, iar din fonduri proprii nu se poate susține, pentru că au în vederea 

tiroliana, cascada, sediul, etc. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că proiectul a fost respins, iar Regia Pădurilor stă pe foarte mulți bani, au 

fonduri să facă ce vor, dar nu o fac, este vorba de 62 mild, dar fac anul acesta doar un drum, totul este să-i 

gestioneze cum trebuie. 

D-ra Secretar ia cuvântul și dă temeiul legal conform căruia un proiect respins nu se mai poate dezbate în 

aceeași ședință. 

D-l Viceprimar întreabă dacă pe acest temei mai au posibilitatea de a dezbate punctele 21, 22 de pe ordinea 

de zi. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că nu se pot relua dezbaterile pe acest proiect. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și îl întreabă pe d-l Director care este procentul convenabil pentru a putea 

realiza drumurile. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că pentru anul acesta au banii, dar era vorba de a avea și pentru 

anul următor, de a face și alte proiectări și a organiza ceva și pentru Piatra Mare. 

D-l Popa Marius Cristian spune că se strâng banii gradual. 

D-na Voicescu întreabă ce reprezinta acel 1 mil 390 mii lei, dacă înseamnă 10% din masa lemnoasă. 

D-na Olteanu Anișoara ia cuvântul și spune că este fondul constituit și neutilizat până la data de 31 

decembrie. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că această sursă de 10%  se constituie lună de lună, pe măsură ce se 

vinde masa lemnoasă, la final de an ajungem la o estimare de 600 mii/an, cât au și cu ce se strânge anul acesta le-

ar ajunge să construiască cele două drumuri, după aceea ar fi pe zero, nu ar mai exista nici măcar bani de 

documentații, ar fi zero pe capitolul de fond de drumuri. Dumnealui mai spune că anul trecut s-a așteptat primirea 

Ordinului de Ministru pentru schimbarea categoriei de drum, iar acesta a venit târziu și nu s-a mai putut construi, 

și menționează că sunt chestiuni de durată. 

D-na Olteanu Anișoara spune că dacă s-ar fi realizat, conform Programului de investiții, drumul Valea 

Baciului-7 Izvoare, soldul era acum la jumătate și nu s-a realizat din motive obiective, nu din culpa Regiei. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă cât s-a realizat din Programul de investiții de anul trecut. 

D-l Hermenean Sorin spune că s-a realizat 20,5% și explică de ce. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că acel procent de 5% pentru fondul de accesibilizare nu ar trebui să 

deranjeze, pentru că dacă se aproba, ne permitea să găsim o formă pentru a reduce prețul lemnului de foc. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că nu au legătură cele două aspecte. 

D-l Președinte propune să se treacă la următorul punct de pe ordinea de zi. 

D-l Popa Marius Cristian susține că nu s-a finalizat procedura de vot, nu au fost contorizate voturile împotrivă 

și abținerile. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie să adoptăm o formă sau altă și întreabă dacă se vine la altă 

ședință sau cum se procedează. 

D-ra Secrear ia cuvântul și spune că a dat deja citire art. 54 din Ordonanța nr. 35 privind statutul aleșilor 

locali care spune clar că proiecte respinse nu pot fi readuse pe ordinea de zi a aceleași ședințe. 

D-l Viceprimar revine la întrebarea dacă mai pot fi dezbătute punctele 21 și 22 de pe ordinea de zi. 

D-ra Secretar spune că punctul acesta influențează bugetul. 
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D-l Hermenean Sorin spune că bugetul a fost fundamentat cu 10%. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că, pe de altă parte, bugetul a fost construit și cu lemnul de foc pentru 

populație la 145 lei/mst. 

 D-l Hermenean Sorin spune că bugetul a fost fundamentat cu 135 lei/mst și acolo se regăsesc veniturile. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că consideră oportună reducerea nivelului fondului și atrage atenția d-lui 

Director asupra modului în care se colaborează/comunică cu Directorul economic al Primăriei, spunând că trebuie 

să existe o altă tonalitate. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că, de fapt, d-na Director economic proliferează amenințări, de 

genul că poate „trânti” bugetul Regiei. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și se disculpă. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că se poate convoca o ședință de îndată, după terminarea celei 

ordinare, cu acest punct, întrucât este un subiect important și trebuie avut în vedere că drumurile forestiere sunt și 

drumuri turistice. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că procedura de vot nu a fost finalizată și ar trebui reluată. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că au fost 8 voturi împotrivă, iar abținerile sunt contabilizate ca voturi 

împotrivă, indiferent câte ar fi fost împotrivă sau abțineri rezultatul este același, eventual se continuă procedura, nu 

se reia votul, se continuă cu voturile împotrivă să abținerile. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că propune ca la ședința de îndată să se meargă pe procentul propus de Regie. 

D-l Nițescu Ciprian spune că ar trebui retras de pe ordinea de zi a ordinarei și bugetul Regiei. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este mai complicat cu bugetul. 

D-na Coman Rodica Rodica spune că este un buget previzionat, deci nu este o problemă să se dezbată. 

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

hotărâre  privind acceptarea renunțării numiților Papp Maria și Nemeti Maria la terenul cu destinație de drum în 

suprafață de 2428 mp,  înscris în CF nr.111170 al localității Săcele, nr.cad. 111170. 

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

Comisia nr. 1 – discuții 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Gâdea Sorin spune că același proiect a mai fost prezentat în Consiliu, a fost respins, întrucât acolo nu 

exista drum de  categoria a 4-a și întreabă dacă există niște imagini. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că Electrica dorește să realizeze o investiție în zonă, alimentare cu energia 

electrică,  iar această investiție nu se poate realiza dacă nu avem drumul pe domeniul public, acest lucru a 

intervenit în plus, iar dacă va trebui să punem niște piatră nu va fi nicio problemă. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că și în comisia 2 au fost aceleași discuții, aceeași problemă. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă este legal să se adopte o hotărâre, indiferent de natura ei,  care 

contravine unei alte hotărâri de Consiliu Local. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că PUZ-ul prin care s-a propus  reglementarea cu drumurile este anterior 

Hotărârii de Consiliu Local care aprobă criteriile de preluare ale unui drum, astfel că PUZ-urile care se aprobă 

ulterior trebuie să țină cont de ea, produce efecte pentru viitor, nu retroactiv. 

D-l Viceprimar întreabă dacă actul de donație nu face referire la HCL cu criteriile. 

D-ra Secretar răspunde că nu, din considerentele mai sus expuse. 

Se supune la vot  cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 25. 

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

hotărâre  privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, aflat în domeniul public al Municipiului 

Săcele şi situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.125, către PARTIDUL MIȘCAREA 

POPULARĂ  - ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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D-l Băilă Gheorghe întreabă dacă grupul PMP poate vota. 

D-ra Secretar explică că nu se poate vota doar atunci când este vorba de un interes patrimoniul, personal. 

D-l Panait Bian Cristian spune că este de acord cu aprobarea acestei solicitări și menționează că dorește ca și 

solicitarea  PER, cu același obiect, să fie luată în calcul. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este just ceea  ce afirmă d-l consilier local Panait Bian Cristian și spune că 

fiecare partid trebuie să aibă un sediu la Săcele. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 26. 

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

hotărâre  privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu 

instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 

D-l Panait Bian Cristian spune că se abține de la vot, întrucât nu i se pare corect să se facă investiții pe baza 

localității, iar apoi să le cedăm către Compania Apa. 

D-l Primar spune că investițiile sunt făcute de persoane private. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă cum se votează acest proiect, deoarece pentru a doua parte, care este de 

patrimomiu se votează cu 2/3, iar prima este o majoritate simplă. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că este de patrimoniu proiectul  în întregimea sa și implică votul a 2/3. 

Se supune la vot se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 27. 

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

hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 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 prentru). H.C.L. nr. 28. 

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

hotărâre  privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele  în cadrul Asociației Direcția Pentru 

Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2017. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu votează, întrucât face parte din Consiliul Director al Asociației 

avute în vedere. 

         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). H.C.L. nr. 29. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

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

reabilitare strada Oituz din Municipiul Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 30. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

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

„Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că în ședința pe comisii de specialitate s-au ridicat două probleme: 

lipsa documentației și situația juridică a terenului. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, ulterior, documentația s-a transmis, iar referitor la situația juridică a 

terenului, a fost abordat de mai multe persoane, referitor la faptul că proprietarii din zonă au fost solicitați să 

cedeze o parte din teren pentru a putea fi realizat acest obiectiv de investiție, menționând că d-l consilier local 

Gâdea a completat că, din cunoștințele dumnealui, o parte din tarlalele de acolo se întind aproape de axa drumului, 

dar îi roagă pe d-l Primar să clarifice acest aspect. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că a avut loc o consultare cu proprietarii, 32 la număr, menționând că atunci 

când s-au pus în posesie, aceasta s-a făcut până la axul drumului, la întâlnirea cu proprietarii s-a pus problema 

cedării unei părți, unii trebuie să cedeze 5, alții 9, alții 200 m  și nu s-a ajuns la vreun consens, dar drumul trebuie 

modernizat, drept pentru care s-a demarat procedura de expropriere, care este legală, iar proprietarii vor fi 

despăgubiți, conform legii și mai spune că se încearcă promovarea unui proiect pe fonduri guvernamentale. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că investiția este oportună, întrucât este un acces important la 

Electroprecizia, iar cetățenii au ridicat de ani de zile această problemă. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că documentația tehnică nu poate fi demarată până la 

rezolvarea situației terenului, pentru că altfel vor expira avizele. 

D-l Primar spune că nu va dura atât de mult. 

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 31. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea sistemului de evacuare apă 

uzată din cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 32. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea chiriilor aferente anului 2017 pentru locuințele destinate închirierii, pentru tineri, 

construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 33. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza 

Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz nefavorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 



 16 

D-ra Secretar spune că în urma discuțiilor în ședințele comisiilor de specialitate, referitoare la avizul transmis 

de Inspectoratul Școlar, care era nefinalizat, în sensul că ultima frază nu era completă, s-a solicitat instituției 

emitente completarea adresei, care a dat curs solicitării și dă citire ultimului paragraf, menționând că respectiva 

adresă a fost transmisă și electronic domnilor/doamnelor consilieri locali, iar în sprijinul celor menționate anterior 

va  extrage din Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării științifice nr. 5777/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 

efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 

conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018 câteva 

prevederi, astfel dă citire cap. III, referitor la emiterea avizului conform, art. 21, iar în contextul acestui articol, 

spune că  lipsa acestuia atrage nulitatea hotărârii Consiliului Local. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că în comisie s-a discutat referitor la arondarea grupelor de 

preșcolari, întrucât vor exista, în cadrul aceleași grădinițe, grupe care vor fi arondate la unități școlare diferite, 

efectiv se va diviza grădinița în două, iar problema cum vor putea cei doi directori să intervină, aflați la oarecare 

distanță, cum își vor împărți cheltuielile, ducând, în fapt, la o organizare neeficientă și propune ca această grădiniță  

- Grădinița nr. 3- să fie arondată Liceului George Moroianu care se află și în imediata proximitate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă la nivel de municipiu există o statistică, această 

grădiniță nu poate avea numărul necesar de copii. 

D-na Iordache Mihaela spune că acești copii trebuie să se înscrie în SIR,  iar dacă se ajunge la 150 de copii, 

este în regulă, dumneaei mai spune că, în ciuda acestor lucruri,  are un articol de lege, respectiv art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale, conform căruia „Pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, cu mai 

multe unităţi de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, funcţionează cel puţin o unitate şcolară cu 

personalitate juridică, pentru fiecare limbă maternă, indiferent de efectivul de elevi”. 

  D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că în rețeaua școlară pe  2017-2018, pe raza U.A.T-

ului funcționează o singură grădiniță privată, respectiv Grădinița Rază de soare, iar altele nu sunt cuprinse și 

întreabă care este situația acestora. 

 D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că nu sunt acreditate, bănuim, pentru că nu se deschide poarta 

niciodată acolo și nu au solicitat înscrierea în rețeaua școlară. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă au voie să funcționeze fără această acreditare  și dacă nu 

suntem pasibili de sancțiuni, ca municipalitate,  din această cauză, dacă se întâmplă ceva. 

 D-l Medianu Gheorghe  spune că da, dacă se întâmplă ceva. 

 D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că aceste grădinițe au găsit o breșă în lege, au fost înregistrate 

sub alte titulaturi și se pare că funcționează legal. 

 D-ra Secretar spune că trebuie făcute adrese către grădinițele respective și cerute documentele în baza 

cărora funcționează. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și întreabă care sunt pașii necesari pentru a redeveni unitate cu personalitate 

juridică și ce se întâmplă dacă această hotărâre nu se aprobă. 

 D-ra Secretar maid ă citire o dată avizului Inspectoratului Școlar, menționând că dacă unitatea școlară 

demonstrează că are numărul de 150 de școlari, face o fundamentare și o transmite la Inspectorat, urmând ca tot 

acesta să redea acestă personalitate juridică. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă Inspectoratul are dreptul să retragă la jumătatea 

anului personalitatea juridică. 

 D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că aceste modificări se aplică de la 1 septembrie. 

 D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că problema este acum în legătură cu arondarea Grădiniției 

nr.  3. 

 D-l Gâdea Sorin spune că, de fapt, avizul Consiliului Local este unul consultativ. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu contează părea Consiliului Local în această problemă. 

D-na Iordache Mihaela spune că nu există o motivație, un temei legal pentru  arondare.  

D-l Sterpu Ciprian spune că discuția asta ar trebui purtată de acum, pentru anul școlar următor, acum este 

tardiv, pentru ceea ce se aprobă astăzi, important este că au fost identificate o serie de probleme, cum ar fi faptul 

că educatoarele au refuzat să mai înscrie copii, pentru că legea le permite minim 15, de aceea s-a ajuns la acest 

deficit, iar ceea ce i se pare oportun ar fi să aibă loc o consultare cu factorii implicați, părinți, cadre didactice 

Primărie, Consiliul Local și să se vadă cum poate fi structurat învățământul în Municipiul Săcele, pentru că, de 
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exemplu, o grădiniță funcționează în incinta casei fraților Lapedatu, unde se dorește amenajarea unui muzeu, astfel 

că ar fi oportună realizarea unui corp de clădire pentru grădiniță și să mai avem un muzeu în localitate. 

D-l Viceprimar ia cuvânttul și spune că din materialele avute din 2014, HCL  pentru organizarea rețelei 

școlare pentru anul școlar 2015-2016 s-a adoptat  în decembrie 2014, pentru anul 2015, deci în anul anterior 

începerii anului școlar, această dezbaterea trebuia să fie la sfârșitul anului trecut, din varii motive se dezbate acum. 

Inspectoratul școlar a transmis Metodologia și pașii de urmat pentru elaborarea Planului de școlarizare, iar acum 

ne aflăm la punctul 5, emiterea unei HCL și ne comunică termenul realizare, respectiv 27.01.2017, consider, pe 

aceste considerente că discuția este tardivă. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu este tardiv, doar că nu mai ține de noi, Inspectoratul a 

transmis probabil aceste cifre la Minister, iar noi trebuie să ni le însușim. 

D-na Iordache Mihaela spune că discuția se focusează prea mult pe parte de personalitate juridică, 

focusarea trebuie făcută pe  arondare, pe faptul că nu există temei ca să  fie partajată o clădire. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că nu vorbim de Planul de școlarizare, ci de Rețeaua școlară 

care  se face de către Consiliul Local și Primărie, Grădinița 3 nu se desființează anul acesta,  propunerea 

Inspectoratului din ce a văzut la d-l Medianu în luna decembrie,  era ca toate grădinițele de la Dragalina la Cernatu 

să fie o singură unitate școlară, cu excepția grupelor maghiare care trec în subordinea Liceului Zajzoni, ca urmare 

ar însemna ca în clădirea de la Grădinița 3 , respectiv de pe Eminescu, clădirea să fie împărțită în două, de aceea 

propunerea  a fost ca dacă până la data de 1 septembrie Grădinița  cu Program Normal nr. 3 nu întrunește condițiile 

necesare pentru a avea personalitate juridică, respectiv numărul de elevi necesar, aceasta se arondează la Liceul 

Teoretic George Moroianu, iar Grădinița cu Program Normal nr. 4A se arondează la Școala Generală nr. 5,  iar  

Grădinița nr. 4 se arondează la Școala Gimnazială nr. 4,  menționând totodată  nu se aprobă cifra de țcolarizare, ci 

rețeaua școlară. 

D-l Sterpu Ciprian spune că această propunere nu afectează existența Liceului Zajzoni. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă vom adopta o HCL prin care propun organizarea rețelei 

școlare, care revine în sarcina Consiliului Local, Inspectoratul are obligația de a lua act de această situație. 

D-ra Secretar spune că Hotărârea va fi transmisă Inspectoratului, ei ne-au spus clar cum au decis. 

D-l Pascu Lucian Ion spune că acest material de la Inspectorat a venit în urma unei solicitări a noastre. 

D-l Viceprimar dă citire pașilor legali făcuți în vederea obținerii avizului. 

D-l Munteanu Gheorghe spune că transmitem acest punct de vedere cu arondarea, în cazul în care 

Grădinița nr. 3 nu va avea în toamnă  numărul necesar de elevi. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu se ține cont de avizul Inspectoratului. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este o propunere pertinentă și consider că un amendament susținut și 

votat este suficient. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că, din eroare, la comisia 4 s-a trecut „ aviz favorabil”, dar vrea 

să clarifice că avizul comisiei 4 este negativ. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și formulează un amendament, după cum urmează:„Dacă până la data 

de 1 septembrie Grădinița  cu Program Normal nr. 3 nu întrunește condițiile necesare pentru a avea personalitate 

juridică, respectiv numărul de elevi necesar, aceasta se arondează la Liceul Teoretic George Moroianu, iar 

Grădinița cu Program Normal nr. 4A se arondează la Școala Generală nr. 5, iar  Grădinița nr. 4 se arondează la 

Școala Gimnazială nr. 4”. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că speră că această grădiniță își va menține personalitatea juridică, dar 

se dă o hotărâre care nu este în concordanță cu avizul Inspectoratului Școlar nu i se pare în regulă. 

D-ra Secretar spune că este în concordanță, se respectă partea cu personalitate juridică, în cazul 

nerespectării avizului, hotărârea ar fi nulă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că amendamentul este unul pertinent, legal. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că arondarea este la latitudinea Municipiului. 

Se supune la vot amendamentul propus și se aprobă cu  15 voturi pentru, 4 abțineri. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că are o problemă de legalitate, justificarea o înțelege. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că Inspectoratul ne-a transmis că grădinița își pierde personalitatea 

juridică, dar arondarea este apanajul Consiliului Local. 

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

34. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 14  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a 

finanțărilor nerambursabile de la bugetul local. 

        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 18 voturi pentru, 1 abținre. H.C.L. nr. 35. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 15  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a imobilului – garaj în suprafață de 38,70 mp, identificat în CF 

nr.104433 Săcele, sub. A.1.5 nr.cad.104433 – C5, situat în incinta Spitalului Municipal Săcele, str. Oituz nr.54, 

către Serviciul Public Județean Salvamont Brașov. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Un reprezentant din partea Slavamont ia cuvântul și spune că, la acest moment, sunt plătiți de Consiliul 

Județean și se pare că acesta nu ar mai vrea să își asume acest lucru, iar având în vedere că turismul  se dezvoltă 

din ce în ce mai mult în Municipiul Săcele, consideră oportun un astfel de serviciu aici. 

D-l Stoea Gheorghe spune că susține un Serviciu Salvamont al municipailității, cu tot ce implică, întrucât 

pare a se încetățeni o modă ca pe teritoriul municipalității să opereze alte entități, astfel avem două fonduri 

cinegetice pe care le-am cedat spre gestionare Brașovului, de exemplu. Dumnealui mai spune și că  Serviciul 

Salvamont se va putea autofinanța cu investițiile făcute la 7 Scări și Tamina și spune că avem dublu trasee turistice 

față de Brașov, care sunt nemarcate, neîngrijite, iar turiștii vor să se deplaseze în condiții de siguranță. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că cei de la Salvamont nu se pot autofinanța, așa cum afirma d-l 

Stoea, cele două investiții nu au legătură cu acest lucru. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se are în vedere un astfel de serviciu pentru Săcele, dar trebuie văzut ce 

implică acest lucru, sub toate aspectele. 

Un reprezentant din partea Salvamont ia cuvântul și spune că trebuie discutat cu alte localități care 

gestionează un astfel de serviciu. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 36. 

Un reprezentant din partea Salvamont spune că până în 2016 s-a făcut voluntariat, dar nu se mai poate, iar 

legat de cabana de la Babarunca, nu știe al cui este terenul. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că terenul este al Primăriei. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 16  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 59/27.10.2016 privind  scoaterea 

definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri 

forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha 

în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”. 

        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 Nițescu Cipria lipsește momenta din sala 

de ședințe). H.C.L. nr. 37. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 17  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.58/27.10.2016 privind  scoaterea 

definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1791 ha terenuri 

forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a.28A%-0,0066 ha, u.a.28B%-0,0246 ha, u.a. 29A%-0,0525 ha, 



 19 

35A%-0,0042 ha, 37A%-0,0007 ha, 38A%-0,0143 ha,39A%- 0,0762 ha în scopul realizării obiectivului 

,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție Tiroliană Șapte Scări- Vl. Șipoaia”. 

        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. 38. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

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

construcție în suprafață de 966 mp, înscris în CF nr.105160 Săcele, nr.top.6424/2/2/5 și aprobarea desfiinţării 

construcţiei, în vederea construirii unui bloc de locuințe sociale prin M.D.R.A.P. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

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. 39. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 19  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Anvelopare imobil situat în Municipiul 

Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A”. 

        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. 40. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 20  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor situate în Municipiul 

Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.108218 Săcele, nr. cad.108218, în suprafață de 10.869 mp, CF 

nr.108219 Săcele, nr.cad.108219, în suprafață de 80 mp, CF nr.107512 Săcele, nr.cad.107512, în suprafață de 301 mp și 

CF nr.107744 Săcele, nr. cad.107744, în suprafață de 819 mp. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că atunci când mai intră astfel de proiecte, ar fi oportună o hartă 

cu poziționarea fiecărui număr top, pentru a se vota în cunoștință de cauză. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, în același registru, consideră utilă folosirea retroproiectorului la 

ședințe. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 41. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 21  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a   repartizării profitului net pe anul 

2016 al R.P.L.P. Săcele R.A. 

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

Comisia nr. 1 – aviz nefavorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că avizul comisiei este motivat de neprezentarea bilanțului 

contabil. 
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D-na Olteanu Ileana ia cuvântul și spune că pentru depunerea bilanțului este necesară repartizrea profitului, 

conform prevederilor legale în vigoare. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că S.C. Servicii Săcelene și-a depus situațiile financiare și raportul 

auditorului. 

        D-na Dir. Economic a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. spune că raportul auditorului nu este final, iar situațiile 

deosebite care apar trebuie prinse în situațiile financiare. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că S.C. Servicii Săcelene nu este în situația de repartizare a 

profitului. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că la propunerea de  repartizare a profitului  net apare 

„acoperire eroare semnificativă” – 95, 83 mii și întreabă la ce se referă. 

 D-na Olteanu Ileana ia cuvântul și spune că în anul 2016 a fost adjudecat prin licitație un parchet de către 

un agent economic, apoi s-a început exploatarea, ulterior agentul a depus o sesizare la Regie că nu-i iese masa 

lemnoasă, s-a inventariat și s-au analizat toate elementele și s-a făcut o factură storno, întrucât s-a constatat că era 

o diferență din cauza soft-ului și, deoarece valoarea era mare 30 mii 744 s-a considerat o eroare semnificativă care 

impune modificarea situației financiare a anului fiscal a anului 2015. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă ce are la bază acest procent de 5,72% - participarae salariaților la 

profit. 

 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că are la bază  Ordonanța 64/2001, care prevede până la 10%. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă  dacă în cuantumul acesta prezentat ca profit intră și sumele 

neutilizate pentru realizarea investițiilor. 

 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și răspunde că nu. 

Se supune la vot și se aprobă cu  10  voturi  pentru,  6 împotrivă,   3 abțineri. H.C.L. nr. 42. 

            D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 22  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții pe anul 2017 ale 

R.P.L.P. Săcele – R.A. 

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

Comisia nr. 1 – discuții în plen cu modificările de la PH   2  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

 D-l Viceprimar întreabă dacă fondul de accesibilizare nu influențează acest punct. 

 D-na Coman Rodica spune că este un buget previzonat. 

 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că dacă fondul de accesibilizare ar fi redus la jumătate, 

cheltuielile de 605 mii lei vor fi reduse la jumătate, cca 300  mii lei, iar asta va duce la creșterea profituluila la 8, 2 

mil. 

   Se supune la vot și se aprobă cu 12  voturi  pentru,  7 abțineri. H.C.L. nr. 43. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 23  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acceptarea renunțării METROMAT S.R.L.  la terenul cu destinație de drum în suprafață de 11 mp,  

înscris în C.F. nr.114088 al localității Săcele, nr.cad. 114088. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 44. 

    D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 24  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind actualizarea tarifelor prevazute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014,  precum și  aprobarea  încheierii unui Act 

adițional în acest sens. 

D-l Medianu Gheorghe dă citire proiectului de hotărâre. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că înainte de a trece la mărirea tarifelor, trebuie să avem în vedere 

și calitatea serviciilor prestate, cu privire la curățarea zonelor, efectiv la măturat, care nu se face cum trebuie, nu 

sunt coșuri de gunoi suficiente, dacă e să se ia ca etalon Cartierul Electroprecizia și consideră că cei de la Cibin ar 

trebui să fie obligați să pună coșuri de gunoi. Dumnealui mai întreabă cine asigură curățenia în parc, deoarece vara 
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trecută s-a intervenit de maxim 2 ori. Totodată, spune că nici curățatul zăpezii nu s-a făcut la parametri optimi, 

deși iarna a fost grea, a durat 3 săptămâni ca să fie luată zăpada, iar oamenii nu și-au putut băga mașina în parcare, 

pentru că efectiv, sunt locuri unde nu  are unde să se depoziteze zăpada. Legat de colectarea selectivă, spune că se 

impune existența unor mașini speciale, întrucât degeaba se coletează selectiv, dacă nu se transportă selectiv. 

Dumnealui mai spune că dacă legea impune majorarea tarifelor, trebuie făcut acest lucru, dar și serviciile trebuie 

să fie pe măsură. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că trebuie luate măsuri ca toți cetățenii să plătească gunoiul, de 

aceea suntem în această situație.. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se colectează selectiv, dar nici nu s-au făcut nici un fel de demersuri 

la nivel de Primărie, iar pentru asta avem nevoie de recipient special și tot ce implică acest lucru. Dumnealui mai 

spune că s-a prevăzut în bugetul de anul acesta, după cum se va discuta, achiziția a două sisteme speciale, după 

modelul de la Sfântul Gheorghe, unul pentru gunoiul menajer, unde nu va mai avea acces nimeni, iar unul pentru 

colectare selectivă, respective plastic, sticlă, metal și se vor monta în cart. Movilei sau unde se va decide, și 

menționează că dacă nu se demarează și nu se fac acești pași, în 2-3 ani, vor fi mari probleme cu taxa de mediu. 

Legat de contractele de salubrizare s-au făcut și transmis, începând cu luna decembrie cca 5000 de adrese către 

cetățenii care nu au încheiat un astfel de contract, cu termen de încheiere între 1 ianuarie-31 martie, la 1 aprilie se 

va vedea câți s-au conformat și li se va trimite o notificare celor care nu au încheiat contract, cu un nou termen de 

3 luni, până la 30 iunie, prin care li se va notifica faptul că dacă nu încheie acest contract, începând cu anul 2018 li 

se va aplica o taxă specială, perfect legală, mai mare de 3 ori decât ce înseamnă cota paușală, dar specifică faptul 

că sunt niște pași de urmat. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune, referitor la ce zicea d-l Primar, că, conform prevederilor 

contractului , respectiv art. 16, lit. g), cade în sarcina operatorului dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a 

precolectării selective, iar dacă și operatorul făcea ceva, probabil nu am fi ajuns în situația aceasta, cu atât mai 

mult că de la 1 iunie se pare că taxele vor fi mai mari și ar trebui să se facă niște pași în acest sens. Deasemenea, 

confirmă ceea ce a spus d-l Jitaru că nu vin mașini care să preia separate gunoiul și spune că pe strada unde 

locuiește, în prima marți din lună se colectează plasticul, dar tot atunci se ia și gunoiul menajer, care merge în 

aceeași mașină și spune că sunt niște prevederi în contract pe care operatorul nu le respectă și ar trebui să o facă, 

dar vine, în schimb, cu majorări de tarif. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că  în Anexa  la Actul adițional nr. 5,  la pct. 4, prețul inițial 

era de 48 lei/mc și a sărit la 80 lei și nu are justificare în condițiile în care taxa care se aplică la rampa de gunoi 

este aceeași și pentru persoane fizice și pentru persoane juridice. 

D-l Gâdea Sorin  întreabă ce înseannă gunoi inert pentru că știa că gunoiul inert este molozul, de exemplu 

și dacă gunoiul menajer este inert. 

Din partea Cibin se ia cuvântul și spune că gunoiul menajer nu este inert, ci nepericulos, sunt  două 

categorii, inert și nepericulos. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că pentru persoanele fizice și juridice care aparțin de Primărie, plătim 

o taxă de ridicare gunoi către Cibin, care la rândul său plătește o taxă către Fin –Eco de depozitare gunoi menajer, 

care în afara de faptul că încasează această taxă, vine acum și ne suprataxează cu 80 lei pentru Fondul de Mediu și 

spune că nu știe dacă nu cumva între atribuțiile administratorului de rampă nu intra și sortarea parțială a gunoiului 

și însușirea, parțială, a acestei taxe de mediu, pentru că s-ar putea să să se întâmple ca și cu Compania Apa, să nu 

existe obligații numai pentru singură parte. Dumnealui mai spune că Fin-Eco în afară că exploatează o rampă 

ecologică, pe teritoriul nostrum, nu mai are nici un fel de responsabilitate. 

Reprezentantul din partea SC Cibin ia cuvântul și spune că au un contract de depozitare cu Fin-Eco, este 

singura rampă de pe raza județului, nu se poate depune nicăieri gunoiul, iar, conform contractului, nu se specifică 

nimic cu privire la sortare, chiar dacă sortează o fac undeva la 3-4%, întrucât gunoiul este ud și explică evoluția 
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tarifului. Referitor la dotarea cu coșuri, spune că prin documentele de licitație li s-a cerut dotarea cu 162 buc coșuri 

de beton, obligație pe care au achitat-o. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că ar trebui suplimentat numărul de coșuri, inclusiv cele atașate pe stâlpii de 

iluminat. 

Reprezentantul din partea SC Cibin ia cuvântul și spune că coșurile de plastic nu cad în sarcina lor. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că în tot lanțul acesta nimeni nu se preocupă de  reducerea 

costurilor care se poate face prin reducerea de inerte și nepericuloase. 

Reprezentantul din partea SC Cibin spune că a verificat și în  prima marți din lună nu se ridică nicăieri 

guniul selectiv, respectiv plasticul și explica modul în care decurge colectarea pet-urilor. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că existau țarcuri cu acces limitat, dar acum se intră 

oricum. 

Reprezentantul din partea SC Cibin spune că se rup țarcurile, gunoiul este aruncat pe jos. 

D-l Băilă Gheorghe expune o astfel de situație care se întâmplă în Cartierul Electroprecizia, în proximitatea 

zonei unde locuiește și consideră oportună specificarea pentru în clar ce este fiecare container sau plasarea 

mesajelor de tipul „Păstrați curățenia”, precum și explicarea clară a unor termeni, precum ar fi „pet”, întrucât nu se 

înțelege semnificația exactă. La aceasta se adaugă faptul că zona de gunoaie este răscolită constant, se identifică 

cine o face, dar practica continuă și spune că poate ar fi  alta situația dacă gunoaiele ar fi ridicate seara. 

Reprezentantul din partea SC Cibin spune că nu este posibil, întrucât rampa se închide seara. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că rezolvarea este colectarea selectivă, altă posibilitate nu e, totul se 

rezumă la niște cifre, avem o majorare care parvine în urma taxării acelei cantități de gunoi duse la rampă 

amestecat, dar întrebarea este ce se întâmplă dacă creștem gradul de selectare colectivă, dacă se poate anticipa o 

scădere a taxei, întrucât ceea ce se colectează selectiv se valorifică și scade cantitatea dusă la rampă. 

Reprezentantul din partea SC Cibin spune că, dacă crește cantitatea colectată selectiv, se va ajunge acolo, 

dar acum din valorificare nu se recuprează nici jumătate din costul motorinei pentru mașinile care preiau gunoiul. 

D-na Igescu Floriana ia cuvântul și spune că anul trecut au fost colectate 10. 000 t de gunoi menajer, din 

care 29 t selectiv și menționeză că sunt 2 taxe pe care Primăria trebuie să le plătescă, respectiv 100 lei/t gunoi 

neselectat și taxa de depozitare la rampă pentru deșeurile depuse pentru eliminare totală, iar procentul de colectare 

selectivă trebuie să ajungă la 50% până în 2020. 

D-l Munteanu Gheorghe spune că ar trebui să se asigure mijloace pentru colectarea selectivă în școli și în 

instituțiile publice. 

Reprezentantul din partea SC Cibin spune că pentru școlile care au solicitat li s-a pus la dispoziție 

mijloacele de colectare  a hârtiei. 

D-l Munteanu Gheorghe contrazice acest lucru. 

D-l Gâdea Sorin întreabă dacă există vreo localitate, la acest moment, care nu plătește taxa de mediu. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acum o săptămână a fost declanșată procedura de infringement, iar dacă 

nu facem ceea ce trebuie, va fi foarte grav, întrucât  vor fi sume mari de bani pe care Primăria trebuie să le dea, 

dumnealui mai menționează că pentru Rampa de la Subobrej nu vom plăti, deoarece ne vom îndrepta în instanță 

asupra celor care se fac vinovați, deoarece de la 1 iunie se vor aplica amenzi și spune că trebuie să demarăm 

acțiuni, inclusiv cu colectarea selectivă, iar cele două sisteme la care a făcut referire sunt funcționale la Sfăntul 

Gheorghe, explică în ce constă mecanismul și spune că se va demara anul acesta un proiect-pilot, iar Cibinul va 

trebui să vină cu mașini speciale pentru a ridica deșeurile. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvțntul și spune că pe această problemă se stă prost la capitolul educație și 

consideră că operatorul ar trebui să facă mediatizare, din poartă în poartă, iar dacă vor plăti taxa, se vor disciplina 

și oamenii. 
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D-l Viceprimar se raliază celor spuse de d-l Primar și spune că trebuie făcută colectarare selectivă, date 

pungi de diverse culori  populației, astfel se va cântări și se va evidenția cantitatea de deșeuri menajere și cele 

colectate selectiv. 

    D-na Hlavathy Zsuzsánna propune că operatorul să explice populației această majorare și posibilitatea 

scăderii ei dacă se colectează selectiv. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că la prima factură  se va transmite populației și un pliant informativ. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că sunt și persoane juridice care nu au contract de salubrizare. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și întrebă este ce se va face de acum, dacă avem altă alternativă, întrucât 

se pare că orice taxă apare, cade doar asupra clientului și consideră că operatorul putea face mult mai mult și spune 

că s-a introdus și creșterea de salariu pe care o suportăm, dar nu crede că toți furnizorii de serviciu au făcut acest 

lucru. 

Reprezentantul din partea SC Cibin spune că aceasta  a apărut ca urmare a creșterii salariului minim pe 

economie, iar încărcătoriu au salariu minim pe economie, iar când s-a făcut calculația de preț, s-au inclus toate 

elementele. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că a existat un articol în presă, intitulat „Cum se aruncă gunoaiele din 

curtea Brașovului la Săcele” și spune că a înțeles că s-au reunuit reprezentanți ai Ministerului Mediului și ai 

Comisariatului Național al Gărzii de Mediu la Brașov, împreună cu reprezentanți ai municipalității și Consiliului 

Județean, discutându-se că Brașovul avea două gropi neconforme, dar potrivit afirmațiilor d-lui Viceprimar al 

Brașovului acum a mai rămas doar una, întrucât depozitul neconform de la Uzina 2, în urma reglementării situației 

juridice, trece la Săcele și spune că va mai fi ședință și ar fi oportun să participe cineva și din partea Municipiului 

Săcele. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că pe teritoriul U.A.T.-ului există o singură groapă neconformă, mai există 

una, dar este proprietate privată, menționând că cea de la Uzina 2 este a Brașovului. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că Brașovul ne-a luat CET-ul și ne lasă groapa de gunoi, dar 

când se va reglementa problema cu CET-ul se va rezolva și aceasta. 

Același cetățean ia cuvântul și spune că s-a depășit termenul de închidere a rampelor neconforme. 

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi, 3 abțineri. H.C.L. nr. 45. 

    D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 25  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  modificarea art. 1 din H.C.L.  nr. 18/26.01.2017 privind actualizarea componenței Comisiei de 

evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 

Săcele pentru activități nonprofit de interes local aprobată prin H.C.L.  nr. 111/31.08.2015. 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că materialele au fost transmise, menționând că, în urma reanalizării 

activității colegilor de la Compartimentul de Cultură, care sunt implicați în proiecte complexe derulate la nivelul 

instituției, pentru a nu produce disfuncționalități în și afecta eficiența comisiei, s-a propus înlocuirea acestora. 

 Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 46. 

    D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 26  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2016 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-na Director economic a S.C. Servicii Săcelene S.R.L ia cuvântul și spune că, după închiderea situației 

financiare provizorii  la momentul acesta au un raport preliminar, dacă nu intervin situații deosebite, menționează 

veniturile și cheltuielile și profitul brut în cuntaum de 115.917 lei, mai mic decât cel stabilit în buget, dar 

menționează că nici veniturile, nici cheltuielile nu au fost realizate conform preconizărilor și spune că procentul de 

realizare al acestora este de 90% . În 2014 s-au creat ajustări pentru clienți neîncasați, în urma Controlului Curții 

de Conturi, pierderile s-au impus a fi recuperate, în momentul actual este un activ net negativ, iar situația nu este 

tocmai bună. 

D-l Primar întreabă cât mai este de recuperat. 
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D-na Director economic spune că cca 200 mii. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă ce reprezintă „credite peste 1 an.” 

D-na Director economic ia cuvântul și spune că, tot în urma controlului  Curții de Conturi s-a constata că 

sunt furnizori nerezolvați, plătiți de către Primărie. 

D-l Primat ia cuvântul și spune că este vorba de o datorie a fostei Regii, plătită de Primărie, pe care, de 

fapt, aceasta nu trebuia să o plătească, Curtea de Conturi a sesizat și a impus recuperarea prejudiciului. 

D-l Viceprimar reiterează solicitarea de a se demara procedurile de selecție ale unui Consiliu de 

Administrație pentru această societate, menționând că în lipsa acestuia, se va abține de la vot. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că până la desemnarea unui Consiliu de Administrație, trebuie să 

funcționeze noua conducere, menționând că rezultate deja se văd, mai încolo se va vedea dacă se impune și acest 

Consiliu de Administrație. 

D-l Viceprimar spune că există un raport al Curții de Conturi de la o instituție similară, din altă localitate, 

care menționează că pentru o entitate de funcționalitate publică, se impune existența Consiliului de administrație 

D-ra Secretar ia cuvântul și spune că este cu titlu de recomandare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se opune. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că trebuie să dăm acestei societăți de lucru și spune că nu trebuie 

să externalizăm lucrările noastre și nici cele ale  R.P.L.P. Săcele R.A.  

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 47. 

            D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 27  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2017 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L . 

D-l Director Economic ia cuvântul și spune că bugetul  a fost întocmit în baza planului de aprovizionare al 

achizițiilor publice, având în vedere situația mijloacelor de transport, au crescut cheltuielile cu reparațiile cu 12%, 

iar ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, s-a estimate o creștere cu 11% a cheltuielilor salariale, 

menționând că, per ansamblu, față de anul trecut cheltuielile sunt mai mari cu 12%, iar la venituri s-a estimat o 

creștere cu 11%, venituri din servicii, întrucât s-a constat că veniturile obținute din transportul de călători este 

constant. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că la garaj există un container în care lucrează o doamnă, iar 

condițiile sunt improprii. 

D-l Administrator ia cuvântul și spune că problema se cunoaște și că rezolvarea ar veni o dată cu 

modernizarea bazei materiale. 

D-l Prima ria cuvântul și spune că a întreprins o serie de vizite pe teren și spune că se va încerca ca anul 

acesta să se asfalteze curtea de la garaj, iar anul următor să se modernizeze clădirile de acolo, avându-se în vedere 

și acel container menționat de d-l Băilă, eventual o clădire modulară, menționând că nu s-a făcut nimic de 26 ani, 

sunt multe probleme acumulate, trebuie făcut totul pe etape, atât la nivel de sediu, cât și la nivel de parc auto. 

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 48. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea propunerii pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul 

public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.20A (fostă str. Parcului 

nr.18), înscris în CF nr.103900 Săcele, nr. top.6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1.183 mp, din  

„internat” în „bloc de locuințe”. 

D-l Băilă Gheorghe întreabă dacă oamenii care stau acolo o fac legal. 

D-l Primar spune că nu, că de 20 de ani este o stare de iresponsabilitate totală, acolo stau 96 de persoane 

acum încep să se facă pași, dar sunt greoi, o parte deja s-au făcut, nu putem încheia acum contract, au fost făcute, 

dar fără nici o bază. 
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D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă modalitatea ducere la îndeplinire a acestei HCL implică 

obținerea Autorizației de Construire în vederea schimbării destinației. 

D-l Primar spune că nu e cazul. 

D-l Matei Ioan dă citire procedurii și documnetației necesare în vederea obținerii avizului conform. 

D-l Băilă Gheorghe întreabă dacă există pericolul ca acești oameni să fie dați afară. 

D-l Primar răspunde negativ. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate. H.C.L. nr. 49. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că cetățenii au reclamații în ceea ce privește creșterea 

prețului la locuințele de tip ANL, foarte mult față de anul trecut. 

D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că nu s-au înregistrat reclamații pe această temă la Primărie și explică 

că s-a solicitat reevaluarea, obținându-se o valoarea care se suprapune pe o creștere a pieței imobiliare și nu este 

mai mare decât cea inițială din evidențele deținute și menționează că sunt norme care o impun. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la diverse din sesizări din partea consilierilor locali. 

           D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că pe str. Brândușelor nu se poate circula, aceasta fiind 

distrusă ca urmare a zăpezilor/ploilor și necesită nivelare. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că ar fi oportună programarea unei întruniri, cu toți factorii 

interesați, cu suport din partea Biroului Contencios Administrativ, pentru a analiza prevederile Legii nr. 448/2006 

privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și revine la problema ridicată și în ședința trecută, cu privire la 

platforma betonată din stația de autobuz din Cartierul Electroprecizia, spunând că se se așteaptă luarea unor 

măsuri.     

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se impun o serie de reparații pe drumul principal și că a primit sesizări 

din partea părinților că în autobuzul școlar șoferii ascultă genuri de muzică inadecvate. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și atrage atenția asupra drumului principal care este deteriorat. 

D-l Kadas Andrei ia cuvântul, spunând că în calitate de Președinte al comisiei de sănătate se depun eforturi în 

vederea redeschiderii Spitalului Municipal Săcele, menționând că a existat și o întâlnire la nivel de Minister și 

asigură că la nivel de județ implicarea va fi totală. 

D-l Primar spune că s-au făcut pași și probabil va trebui să suportăm costuri de personal pe termen scurt, până 

la încheierea Contractului cu Casa de Asigurări, pentru că dacă cineva își asuma acest lucru  în 2012, când s-a 

aprobat redeschiderea, acum Spitalul era deschis, menționând că se dorește reschiderea la 1 iulie și prezintă stadiul 

lucrărilor de la Spital. 

        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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