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 JUDEŢUL BRAŞOV               

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 16.01.2017, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

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

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

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de 

alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”- 

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 Zaharescu Mihaela - Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internaționale 

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

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

 

 

  

La şedinta au participat 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Bălășescu Marius, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Popa Marius Cristian și d-na Voicescu Nicoleta 

Teonia. 

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

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr.  40/16.01.2017 și  se 

aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru, d-l  Panait Bian Cristian lipseşte momentan din sala de şedinţe). 

           D-nul Preşedinte anunță că se trece la ordinea de zi,  dă citire proiectului de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. nr. 32/09.09.2016 pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu 

și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov”. 

 D-na Zaharescu Mihaela ia cuvântul și spune că prin H.C.L. nr. 32/09.09.2016 s-a aprobat  Studiul de 

fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare 

cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul Sacele, judetul Brasov”. Dumneaei mai spune 

că proiectul a fost aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala aprobat prin O.U.G. nr. 

28/2013 și devizul general întocmit în 25.08.2016 care a stat la baza H.C.L. nr. 32/09.09.2016 a fost întocmit 

cu cota TVA 20% . Cota standard de T.V.A.  este reglementată de Codul fiscal, cel care stabileşte, la art. 

291, că nivelul acesteia este de  20%, pe parcursul anului 2016, respectiv 19%, începând cu data de 1 

ianuarie 2017. Ca urmare a  acestui lucru este necesară actualizarea sumelor aprobate prin H.C.L. nr. 

32/09.09.2016 luând în considerare cota de T.V.A. de 19 %, aceasta fiind singura modificare. 

 D-l Primar spune că discutăm despre proiectul de apă, iar acum se pregătește și proiectul de canal, 

pentru a nu interveni separat, iar în luna februarie se va merge și cu  proiectul pentru canalizare pentru 

același sector, astfel se va merge la pachet; dumnealui mai spune că acest proiect a fost inițiat  cu câțiva ani 
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în urmă și nu se iau în calcul străzile integral, unele sunt pe porțiuni, iar pe viitor trebuie să se ia în calcul ca 

străzile să fie făcute în integralitatea lor. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă pe drumul principal se poate face ceva. 

 D-l Primar spune că momentan se va plomba cu asfalt rece, acest lucru fiind o soluție de iarnă, în caz 

contrar se vor aplica amenzi, dumnealui mai menționează că nu suportăm noi lucrările, altfel nu s-ar fi 

desfășurat în acest mod  lucrările, dar în acest caz intervin și aceste chestiuni colatereale și spune că pe 

miercuri ar trebui să se facă reparațiile. 

 D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că aceste reparații sunt necesare, afectând și autobuzele de la 

transportul în comun. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că consecințele au început să apară, unui autobuz i s-a defectat 

cutia de viteze și s-au înregistrat probleme și cu utilajele de dezăpezire. 

             D-l Panait Bian Cristian se alătură colegilor în sala de ședințe.  

            Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 7.  

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 


