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 JUDEŢUL BRAŞOV  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

         

       

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 06.01.2017, orele 14,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea  

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

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantitati de 80 metri steri lemn foc pentru 

sezonul rece, Centrului de zi pentru copii aflați în situații de risc inițiator - PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

2.  Proiect de hotărâre  pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului 

Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2016 inițiator - PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local 

rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016 inițiator - PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

4.  Proiect de hotărâre  pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului finanțat integral din 

venituri proprii a deficitului secțiunii de funcționare pe anul 2016 a Liceului Teoretic George 

Moroianu inițiator - PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

5. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea utilizării, în anul  2017, a excedentului anual al bugetului 

finanțat integral din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016 al 

Municipiului Săcele și al instituțiilor de învățământ subordonate inițiator - PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL ; 

6.   Proiect de hotărâre  pentru  modificarea și completarea H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

inițiator - PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 

La şedinţă au participat: 

 d-l Primar  ing. Popa Virgil 

 d-l Viceprimar Géczi Gellért  

 d-na Secretar – c.j. Goran Adriana 

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

 d-l Medianu Gheorghe – Serviciul Administrativ 

 d-na Girdan Odette- Birou Contencios Administrativ 

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

 d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

 d-na Obreja Carmen - Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc 

 

 

  

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

d-na Iordache Mihaela. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Kristály László.  
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            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr.  18/06.01.2017 și  se 

aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru, d-l Popa Marius Cristian lipseşte momentan din sala de şedinţe). 

           D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind acordarea gratuită a unei cantitati de 80 metri steri lemn foc pentru sezonul rece, Centrului de zi 

pentru copii aflați în situații de risc. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se știe unde este locația și ce activități se desfășoară, menționând 

că de 2 ani nu s-a mai adus lemn de esență tare,  iar pentru a permite desfășurarea optimă a activității pe 

timpul sezonului rece este necesară utilizarea lemnului de fag.   

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-au mai acordat lemn cu tittlu gratuit pentru această locație, 

prin hotărâre de Consiliu Local și consideră că este necesar și pentru acest sezon. 

            Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru, d-l Popa Marius Cristian lipseşte 

momentan din sala de şedinţe).  H.C.L. nr. 1.  

             D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2016 inițiator. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că sunt patru proiecte pe ordinea de zi care au ca obiect, 

respectivexcedentul și repartizarea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare  și 

menționează că în preambulul fiecărui proiect s-a specificat că acest lucru trebuie făcut în primele 5 zile 

lucrătoare ale fiecărui an și menționează că excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în 

baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi 

cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma 

aplicării prevederilor lit. a); 

            c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, 

după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă faptul că avem un deficit la secțiunea de dezvoltare , în 

suma de 342.096,42 lei, înseamnă s-a depășit bugetul cu această valoare. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că există o diferență între previzionare și execuție, iar acesta 

este un deficit la previzionare. Dumneaei mai spune că suma totală a excedentelor bugetului local al 

Municipiului Săcele aferente anilor precedenți a fost în cuantum de 10.305.410,89 lei, iar că în anul 2016, 

după regularizările efectuate, la încheierea exercițiului financiar a rezultat: 

 Excedent secțiunea de funcționare, în sumă de 11.525.161,47 lei (venituri încasate = 56.175.474,08 

lei, - cheltuieli efectuate = 44.650.312,61 lei) 

 Deficit secțiune de dezvoltare, în sumă de 342.096,42 lei (venituri încasate = 3.803.837,09 lei, - 

cheltuieli efectuate = 4.145.933,51 lei). 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă aprobarea execedentului și a modului de repartizare a 

acestuia nu depinde de aprobarea execuției, deoarece consideră necesar să se știe cum s-a încheiat bugetul. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că am avut un buget previzionat, iar din diferența dintre 

veniturile încasate și cheltuielile executate a rezultat un execedent, iar ceea ce se aprobă ca execuție este ceea 

ce s-a plătit efectiv și trebuie făcută clar distincția între execuție și excedent. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă dacă d-na director executiv nu poate oferi o explicație 

mai simplă, accesibilă și pentru cei care nu sunt de specialitate economică. 

 D-na Coman Rodica explică cele expuse anterior făcând o analogie cu societățile private, spunând că 

execendentul este ceea ce rămâne în extrasele de cont la sfârșitul exercițiului bugetar. 
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 D-l Popa Marius Cristian se alătură colegilor în sala de ședințe. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 2. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului financiar pe anul 2016. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că excedentul rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe 

anul 2016, în sumă de 21.488.475,94 lei, se va utiliza după cum urmează : 

- ca sursa de finanțare a secțiunii de dezvoltare, suma de 17.200.000 lei (pentru finanțarea 

obiectivelor ce vor fi incluse în programul de investiții, anexă la hotărârea privind aprobarea 

bugetului local) 

- în vederea acoperirii golurilor de casa provenite din decalajele între veniturile si cheltuielile 

sectiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, suma de 4.288.475,94 lei, din care: 

 -      2.000.000 lei pentru secțiunea de funcționare 

 -      2.288.475,94 lei pentru secțiunea de dezvoltare. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se vorbește de excedent rezultat la încheierea exercițiului 

financiar și întreabă unde este acest exercițiu, revenind la ideea că ar trebui văzută execuția în prealabil. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că există exercițiul financiar. 

  D-nul Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că dacă excedentul vine din anii anteriori, cum se 

explică că fosta conducere susținea mereu că nu sunt bani. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la art. 1 se prevede că excedentul se va utiliza ca sursă de 

finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea obiectivelor ce vor fi incluse în programul de 

investiții, anexă la hotărârea privind aprobarea bugetului local, dar dacă nu sunt de acord cu acea anexă, 

ce se întâmplă dacă și-o asumă acum. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că ordonatorul de credite este cel care propune investițiile, 

dar este o previzionare. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că aprobând acest punct, se aprobă implicit și această listă, 

găsindu-se ulterior în imposibilitatea de a mai putea interveni asupra ei. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că lista este previzionată și că s-a dorit prioritizarea 

investițiilor de mai mare anvergură, dar pentru a putea fi incluse pe listă, este necesar să avem indicatorii 

tehnico-economici. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă sunt identificate alte priorități, cum pot fi incluse pe 

această listă. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că la discutarea bugetului pe anul 2017 pot fi incluse 

obiectivele dorite. 

  D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că pentru a evita discuțiile redundante, propune ca pentru 

ședințele viitoare să se acorde fiecărui vorbitor/grup politic un număr de minute. 

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că discuțiile trebuie să fie pertinente, constructive.  

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 3. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului finanțat integral din venituri proprii a deficitului 

secțiunii de funcționare pe anul 2016 a Liceului Teoretic George Moroianu. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Finantelor Publice nr. 2.890 din data de 21.12.2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2016 și la veniturile proprii se aplică aceeași regulă, astfel suma 

totala a excedentelor bugetului finanțat integral din venituri proprii aferente anilor precedenți la Liceul 

Teoretic George Moroianu a fost în cuantum de 7.713,67 lei ; în anul 2016, dupa regularizările 
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efectuate, la încheierea exercițiului financiar a rezultat un deficit la secțiunea de funcționare, în sumă de 

3.956,67  lei (venituri încasate = 21.455 lei, - cheltuieli efectuate = 25.411,67 lei), impunându-se 

acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare, la sfârșitul exercițiului bugetar, în sumă de 

3.956,67 lei. 

 D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că este vorba despre chiria de la sala de sport, din care 

s-au plătit utilitățile și mai rămas ceva. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 4. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea utilizării, în anul  2017, a excedentului anual al bugetului finanțat integral din venituri 

proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2016 al Municipiului Săcele și al instituțiilor de 

învățământ subordonate. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că excedentul anual al bugetului finanțat integral din venituri 

proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar al Primăriei Municipiului Săcele și al instituțiilor de 

învățământ subordonate la data de 31.12.2015 a fost în sumă de 958.971,32 lei, respectiv : 

           Primăria Municipiului Săcele = 897.626,91 lei 

           Liceul Tehnologic Victor Jinga = 53.630,74 lei 

 Liceul Teoretic George Moroianu = 7.713,67 lei 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 5. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru  modificarea și completarea H.C.L. nr. 66/28.11.2016 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul 2017 în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că au fost omise anumite taxe, din eroare, din Anexa nr. 2, 

specificând că la proiectul de hotărâre pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 a fost 

făcută o notă de completare pentru 2 taxe de urgență, dar nu a fost corelată cu anexa mai sus menționată. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că d-l Arhitect-șef nu agreea idea emiterii unor acte în regim de 

urgență. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și indică o eroare de scriere. 

             D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că taxa de aviz a fost omisă, iar taxa de  emitere adeverință 

înscriere construcție/categorie folosință teren conform Registru Agricol a fost  prevăzută la cuantum de 10 

lei, dar este de 20 lei, făcându-se corecția.                                                        

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 6. 

D-l Primar întreabă dacă dintre domnii doamnele/domnii consilieri locali sunt de specialitate 

contabilă, spunând că materialele din zona contabilă sunt mai speciale, fiind mai greu de asimilat de către cei 

de altă profesie, dar spune că sunt corecte, supuse verificărilor Curții de Conturi. Totodată, dumnealui mai 

spune că avem la dispoziție o sumă mare și trebuie gândit cum se va utiliza, oricum, va fi direcționată cu 

preponderență pentru investiții, dar este nevoie de proiecte. Un alt lucru favorabil este acela că încasările din 

2016 sunt cu mult peste cele din 2015, respectiv 52 mil lei în 2015, față de 60 mil lei în 2016.  

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă dacă există o situație la zi a creditelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că avem două credite, unul din anul 2006, cu termen în anul 2025, de 

165 mild, plătit aproape în proporție de 50%, iar altul luat în 2009 de 60 mild, cu scadență în 2019, plătit în 

aceeași proporție, cu rate lunare de 85 mii lei, respectiv 60 mii lei. 

D-l Panait Bian Cristian întreabă dacă nu ar fi mai oportun să se achite aceste două credite în avans.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că au fost negociate dobânzi foarte bune, iar ratele  nu constituie o 

problemă, iar banii trebuie investiți. 
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D-l Primar spune că dobânda este în jur de 7%, iar în ceea ce privește gradul de îndatorare care este 

de până la 30%, am putea să mai contractăm credite pentru vreun proiect major. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă ultimul credit de la Trezorerie pentru arierate a fost plătit. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că s-a acoperit. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că există o informare, care nu a fost transmisă, dumnealui 

specificând că este vorba despre o adresă transmisă de Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan, care aduce la 

cunoștința Consiliului Local că unitatea de învățământ este eligibilă într-un proiect implementat de 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, alături de alte 3 licee din Municipiul Săcele, care vor 

fi sprijinite pe o perioadă de 4 ani în vederea îmbunătățirii procesului educațional, creșterea promovabilității 

examenului de bacalaureat și reducerea ratei abandonului școlar. Conform Ghidului aplicantului acest 

proiect va putea fi implementat cu success, dacă i se asigură sustenabilitatea 4 ani, iar întrucât în Ghid nu 

există nici o indicație clară cu privire la modul în care se face în concret acest lucru, iar liceul trebuie să-și 

elaboreze o  strategie asupra modului în care va asigura sustenabilitatea,  a fost transmisă această informare 

pentru a solicita un sprijin în vederea menținerii activităților în perioada de post-implementare, pentru care 

acum nu există sume clare. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă ce sumă se alocă fiecărui liceu pe perioada implementării 

proiectului. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că este vorba de 70.000 euro. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că nu i se pare corect ca alocațiunea să fie limitată la 

un număr de minute, întrucât unii sunt la primul mandat și este necesar să pună întrebări pentru a decide în 

cunoștință de cauză și mai spune că nu sunt  dirijați ca grup politic, așa cum s-a insinuat. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nici tonul d-nei consilier local nu este adecvat și că își 

dorește un președinte de ședință care să coordoneze eficient activitatea.  

D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, 

drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                  SECRETAR 

            CONSILIER LOCAL,                                                                        C.J. GORAN ADRIANA 

             Prof. KRISTÁLY LÁSZLÓ 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


