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- JUDEŢUL BRAŞOV                                                 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 26.01.2017, 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 privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului 

cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi 

a Caietului de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin curse 

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

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 

2016 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- Prima  înscriere-a  

suprafeței de teren de 27,0888 hectare, cu destinația de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului 

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului (construcție și teren) cu destinaţia 

de spațiu de producție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în B-dul George Moroianu 

nr.17, lângă  Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

situate în Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință 

gratuită a acestora, pe durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” 

și  „Dale”, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Braşov- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 
7. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și 

aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr.108 din 24.10.2013 privind 

aprobarea vânzării a 6 unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către 

titularii contractelor de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2016- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 
10. 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; 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate 

de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2016- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 3 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de soluționare a 

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

POPA VIRGIL; 
13. Diverse. 

- Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  

semestrul II al anului 2016. 
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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 Țăruș Romeo Nicolae– Dir. Poliţia Locală 

- d-ra Dascălu Bianca – Birou Contencios Administrativ  

- 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 Boeriu Violeta- Srv. Urbanism, Patrimoniu 

- d-na Alina Simion – Serv Impozite și taxe 

- d-na Marin Magdalena -  Comp. Resurse Umane 

- 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-l Gubernat Ioan – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

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

- d-l Mormoloc Costel  Viorel – administrator ales  al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  

- grup cetățeni 

 

 

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 22.12.2016, se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri (d-na Voicescu 

Nicoleta –Teonia lipsește momentan din sala de ședințe),  Procesul Verbal al  ședinței de îndată din data  de 

06.01.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește 

momentan din sala de ședințe) și Procesul Verbal al  ședinței de îndată din data  de 16.01.2017, se supune la vot şi 

se aprobă cu 15 voturi pentru, 3 abțineri (d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din sala de ședințe). 

D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că are o mențiune în ceea ce privește Procesul verbal al 

ședinței de îndată din data de  06.01.2017, unde dorește o modificare la alocațiunea dumneaei, după cum urmează: 

„ (D-na  Hlavathy Zsuzsánna )……spune că nu sunt  dirijați ca grup politic, așa cum s-a insinuat”. 

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:   

        13.  Proiect de hotărâre 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 aprobate prin H.C.L.  nr. 111/31.08.2015– inițiator Ing. Popa Virgil; 

     14. Proiect de hotărâre pentru numirea administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L.– inițiator Ing. Popa 

Virgil.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că materialele care au intrat pe ordinea de zi suplimentară nu au fost 

comunicate și în format electronic și solicită transmiterea acestora după dezbaterea lor în plen. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acestea au fost finalizate în jurul orei 14:30-15:00, de aceea nu au 

fost transmise, dar după ședință se vor comunica și electronic. 

D-l Primar ia cuvântul și anunță că, în calitate de inițiator,  retrage două puncte de pe ordinea de zi, 

punctele 1 și 10, respectiv  proiectul de hotărâre privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de 

delegare, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea 

Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin 
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curse regulate, pe raza Municipiului Săcele și proiectul de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele 

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

Primar și cu punctele retrase  și conform dispoziției nr. 71 /19.01.2017 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru - d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din sala de ședințe).  

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

hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2016 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  cu unanimitate (18 voturi pentru - d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din 

sala de ședințe). H.C.L. nr. 8. 

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

hotărâre  privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Săcele, pentru anul 2017. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă, în contextul în care la Biroul Urbanism sunt probleme, 

în sensul că se eliberează cu întârziere documente, este oportună modificarea grilei la nivelul acestei structuri. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se dorește un birou cu 6 persoane, respectiv 1 șef + 5 poziții de execuție, 

urmărindu-se scoaterea la concurs și ocuparea funcției de șef birou și a celei de Arhitect-șef; dumnealui mai spune 

că este vacantă și o poziție de inspector, dar se doresc oameni cu expertiză, cineva din Săcele, de preferat, întrucât 

sunt multe chestiui specifice. 

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

momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 9. 

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

hotărâre  privind aprobarea Documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF -  Prima  înscriere-a  suprafeței de teren de 

27,0888 hectare, cu destinația de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele. 

         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  cu unanimitate (18 voturi pentru - d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din 

sala de ședințe). H.C.L. nr. 10. 

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

hotărâre  privind închirierea, prin licitaţie publică, a imobilului (construcție și teren) cu destinaţia de spațiu de 

producție, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele şi situat în B-dul George Moroianu nr. 17, lângă  

Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc. 

         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  cu unanimitate (18 voturi pentru - d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din 

sala de ședințe). H.C.L. nr. 11. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

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

Municipiul Săcele, str. Câmpului nr. 95 și str. Armata Română nr. 37 şi darea în folosință gratuită a acestora, pe 

durata existenței construcțiilor case de tip familial pentru copiii cu deficienţe „Chip” și  „Dale”, către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 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. 

Se supune la vot  cu unanimitate (18 voturi pentru - d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din 

sala de ședințe). H.C.L. nr. 12. 

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

hotărâre  privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și aprobarea 

Metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că s-a propus un amendament, în sensul completării art. 5.5. din 

Metodologia de organizare și funcționare a Comisiei, după cum urmează „La lucrările Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanismului, în funcţie de documentaţiile prezentate, pot participa invitaţi: 

consultanţi, Viceprimarul și consilierii locali ai Municipiului Săcele, care nu au drept de vot” . 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a fost propunerea dumnealui și consideră oportun ca la lucrările 

acestei comisii să participe și consilierii locali, în baza unei invitații transmise electronic, în calitate de observatori, 

întrucât este o experiență benefică. 

Se supune la vot amendamentul propus de comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru - d-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din sala de ședințe). 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-na 

Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 13. 

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

hotărâre  pentru modificarea art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 108 din 24.10.2013 privind aprobarea 

vânzării a 6 unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii contractelor 

de închiriere. 

         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-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește 

momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 14. 

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

hotărâre  pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2016. 

         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-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește 

momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 15. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii 

persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2016. 

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-na Voicescu Nicoleta –Teonia lipsește 

momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 16. 

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

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

repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că trebuie făcute propuneri pentru 2 titulari și un supleant. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceste comisii sunt sensibile, necesitând un plus de atenție din partea 

membrilor. 

Se fac propuneri, astfel se nominalizează ca membri titulari d-l Pascu Lucian Ion și d-l  Kristály  László, iar 

ca supleant d-na Iordache Mihaela. 

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

momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 17. 

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

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 aprobate prin H.C.L.  

nr. 111/31.08.2015. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că prin H.C.L.  nr. 111/31.08.2015, la art.  2 s-a aprobat 

componența Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțari nerambursabile alocate de la bugetul 

local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local, iar, având în vedere schimbarea 

componenței Consiliului Local, ca urmare a scrutinului electoral local din data de 05.06.2016 și modificările 

intervenite în structura organizatorică a instituției prin crearea Compartimentului Monitorizare Activități Cuturale 

și Tineret, se impune actualizarea componenției acestei comisii, care va funcționa cu 7 membri și un secretar, 

respectiv 5 consilieri locali – comisia de specialitate nr. 3 și două persoane din cadrul Compartimentului 

Monitorizare Activități Cuturale și Tineret, iar secretarul din cadrul Direcției Economice. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă, în contextual actualizării componenței acestei comisii, nu ar fi 

oportun să se actualizeze și componența comisiei de contestații, întrucât au existat probleme la ultima sesiune de 

finanțare. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că se va introduce un proiect de hotărâre în acest sens pe ordinea de 

zi a ședinței ordinare din luna februarie. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că se știe că această comisie a avut unele probleme, iar o concluzie a 

fost necesitatea cooptării unor experți, cu competențe în domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile, 

care să evalueze în mod profesional și obiectiv cererile de finanțare, chiar dacă trebuie să fie remunerați. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că în Regulamentul general este menționat acest lucru, pot fi cooptați 

experți, la momentul evaluării, cu rol consultativ, dar neremunerați. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că aceste regulamente pot fi adaptate, întrucât s-a văzut că există 

probleme. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că se poate  afirma că unele probleme au fost „create” de membrii 

comisiei, care nu au acordat integral suma solicitată, iar stabilirea acordării fracționate, a unui procent, a fost la 
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latitudinea membrilor comisiei, singurul lucru prevăzut în regulemente era asigurarea cofinanțării de 10% de către 

solicitant. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune, în completare la ce a spus d-na Necula Geta, că membrii comisiei au 

interpretat în mod subiectiv regulamentul, astfel pentru unele proiecte au dispus neacordrea integrală a sumelor 

solicitate, deși sumele cuprinse în buget o permiteau și au considerat că unele proiecte nu justifică acordarea 

sumelor solicitate, dar nu regulamentele au avut probleme, ci modul de interpretare al acestora. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a acordat un procent egal cu punctajul întrunit de către solicitant. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu consideră oportună cooptarea unor experți independenți. 

Dumnealui mai spune că dacă suntem sub sumele cuprinse în buget, nu poate veni cineva să ne spună dacă un 

proiect este oportun sau nu, iar dacă bugetul este depășit, există criterii de departajare, prevăzute prin regulament. 

D-na Necula Geta spune că după aprobarea bugetului avem 30 de zile pentru a demara procedura, iar anunțul 

poate fi făcut  în sensul  organizării uneia sau două sesiuni de finanțare.  

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că în luna octombre s-a vorbit despre organizarea a două sesiuni de 

finanțare, dar pot interveni și o serie de probleme, cum ar fi faptul că este greu de anticipat ce se va face în 

octombrie, iar faptul că s-a tăiat din suma solicitată, poate duce la umflarea artificială a bugetului proiectelor în 

prima sesiune de finanțare, ceea ce are impact în a doua sesiune, de asta a susținut și cooptarea unor experți 

independenți, pentru gestionarea acestor situații. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că dacă s-au terminat banii în prima sesiune, legea nu permite 

suplimentarea sumelor alocate. 

D-l Primar spune că această comisie va fi una obiectivă, având persoane cu expertiză în domenii precum 

sport, cultură, etc. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că aspectele discutate trebuie luate în calcul atunci când vor fi revizuite 

regulamentele, iar pentru a avea regulamente viabile în jurul lunilor martie-aprilie, trebuie să ne gândim încă din 

acest an, din lunile octombrie-noiembrie, la ceea ce se impune a fi modificat, pentru anul 2018, pentru a parcurge 

toată procedura de afișare/consultare a publicului. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și  spune că banii dați trebuie cheltuiți până la finele lunii iunie. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că dacă sumele alocate depășesc bugetul, ar trebui revizuit regulamentul, 

astfel încât să fie alocate procente din sumele solicitate, după modelul Odorheiului secuiesc.     

D-l Mureșan Dan Marius spune că acordarea parțială a sumei solicitate trebuie făcută dacă cererile de 

finanțare depășesc bugetul alocat pentru prima sesiune, dar trebuie văzut cum se acordă finanțările  pentru a nu 

mai exista atâtea solicitări de sponsorizare. 

   D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că nu se pot îngrădi solicitările în baza Legii nr. 350/2005. 

    D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că există o problemă de timp, dacă sesiunea de finanțări nerambursabile 

începe după aprobarea bugetului local. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că putem anunța sumele aproximative și lansa apelul de proiecte înainte 

de aprobarea bugetului. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că s-a mers strict pe lege, iar apelul de proiecte se lansează după 

aprobarea bugetului local. 

    D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că dacă apelul nu se lansează mai repede, nu va fi timp pentru două 

sesiuni. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că se pot anunța două sesiuni de la început, iar dacă rămân bani se 

poate organiza efectiv și cea de-a doua sesiune. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că oricum ONG-urile au pregătite proiectele, așa că nu 

este o problemă cu timpul. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că parcurgerea proiectelor durează o săptămână. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă, în cazul existenței a două sesiuni de finanțare, proiectele sunt pe 6 

luni sau pentru tot anul, deoarece în unele se menționează durata de derulare a acestora. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că din cauza acestora etape procedurale, în lunile de iarnă, respectiv 

ianuarie- februarie când se desfășoară evenimente de tipul sărbătorile zăpezii sau altele de acest gen, acestea nu 

sunt acoperite, întrucât legea nu ne permite să bugetăm pentru anul următor. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și întreabă vizavi de aceste proiecte, cine ne notifică dacă ele s-au derulat 

așa cum trebuie. 
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D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că  la închiderea unui proiect trebuie realizat un raport de activitate, care 

să fie verificat de comisie. 

D-l Sperpu Ciprian ia cuvântul și spune că odată ar trebuie realizată o verificare în cursul evenimentului de 

către Compartimentul de cultură, iar, ulterior, verificare deconturilor depuse.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă  cu unanimitate (18 voturi pentru - d-na Voicescu Nicoleta 

–Teonia lipsește momentan din sala de ședințe). H.C.L. nr. 17. 

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

pentru numirea administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și dă citire proiectului de hotărâre, menționând că urma Raportului final al 

comisiei de selecție a administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L., a fost declarat admis pentru postul de 

administrator  al societății susamintite, d-nul Mormoloc Viorel Costel, urmând apoi negocierea și semnarea 

Contractului de administrare. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că mai mulți colegi au fost interesați de Planul de management al 

d-lui Mormoloc, pe care acesta l-a prezentat și ca o etapă a interviului, fapt pentru care propune transmiterea pe 

adresele de e-mail  către d-nele și d-nii consilieri a acestuia. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că solicită declanșarea, în cel mai scurt timp posibil, a procedurilor 

pentru desemnarea unui Consiliu de Administrație pentru  S.C. Servicii Săcelene S.R.L., aceasta fiind o problemă 

care a mai fost dezbătută, iar  la momentul respectiv nu s-a considerat oportun acest lucru, dar contravine 

legislației în vigoare și spune că deține un raport al Curții de Conturi, de la o instituție similară dintr-o altă 

localitate, prin care aceasta impune existența unui Consiliu de Administrație. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este o recomandare, întrucât nu există o prevedere legală expresă în 

acest sens. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, Consiliul local este autoritatea tutelară și o mare parte din 

responsabilitatea acestei societăți cade asupra acestuia. 

D-l Panait Bian Cruistian ia cuvântul și spune că, Consiliul Local are în subordine două instituții, cea 

menționată mai sus și R.P.L.P. Săcele R.A., iar dacă activitatea acesteia din urmă reprezintă un motiv de mândrie, 

fiind o sursă principală de venit pentru municipalitate, pe cealaltă este o rușine; dumnealui mai spune că îl  bucură 

luarea acestei decizii de numire a unui nou administrator și apreciază activitatea celor de acolo care țin pe stradă 

niște epave. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că s-au depus eforturi pentru modernizarea parcului auto, iar acum sunt 

14 autobuze, relativ bune, care se află în circulație. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că un deziderat ar fi să nu mai existe costuri pentru consumabile 

și combustibil, achiziționate la prețuri exorbitante. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a găsit raportul Curții de Conturi la care a făcut referire anterior și dă 

citire la măsura legată de necesitatea desemnării unui Consiliu de Administrație. 

D-l Primar ia cuvântul și îi mulțumește d-lui Gubernat pentru activitatea desfășurată și îl felicită pe d-l 

Mormoloc și totodată, comisia de selecție, pentru promovarea concursului, spunând că acesta are o experiență în 

managementul privat și de stat, menționând că se așteaptă în 3 luni la o schimbare și că se dorește achiziția a 

măcar două autobuze, de aceeași factură ca celelate 4 nou achiziționate. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că a fost transmisă o informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii 

personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul II al anului 2016 și întreabă dacă sunt întrebări vizavi de de 

aceasta. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă cu ce firmă se conlucrează în vederea acordării de 

ajutor pentru persoanele cu handicap. 

D-na Pârvu Nicoleta ia cuvântul și spune că se află în etapa de a perfecta un contract, încă nu a fost aleasă o 

firmă, acest lucru  se va face prin SEAP, iar anul trecut s-a lucrat cu firma Caritas. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că acordarea acestui ajutor nu a fost mediatizată, multe persoane nu 

știu despre această facilitate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt 10-14 persoane care beneficiază de acest ajutor, iar dacă mai sunt 

persoane care au nevoie de acest ajutor, pot depune o solicitare  în acest sens. 
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D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în cadrul ședințelor de Consiliu Local s-a mai dezbătut această 

chestiune, s-a anunțat că dacă mai se cunosc persoane care au nevoie de acest tip de ajutor, se pot adresa la 

Primărie și se realizează un cadru de intervenție. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia  întreabă ce formă de organizare are instituția Caritas cu care s-a lucrat, dacă 

este ONG sau SRL. 

D-na Pârvu Nicoleta ia cuvântul și spune că este SRL. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că mai este o informare cu privire la închiderea depozitului de deșeuri de 

la Subobrej. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceasta este o problemă gravă, deosebit de importantă pentru 

municipalitate și dă cuvântul d-nei Igescu pentru a face o prezentare a situației. 

D-na Igescu Floriana ia cuvântul și spune că dorește să prezine pașii pe care Primăria Municipiului Săcele i-a 

realizat în vederea închiderii depozitului de deșeuri de la Subobrej, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, menționând toate demersurile și etapele procedurale parcuse până la acest moment și face, totodată și o 

prezentare cronologică de la momentul depozitării deșeurilor (anul 1976) și localizează spațial acest depozit, situat 

în Nord-Estul Municipiului Săcele, pe malul stâng al râului Tărlung. 

Printre etapele procedurale parcurse, conform cadrului legislativ care guvernează închiderea acestor depozite, 

se menționează întreprinderea, în perioada 2009-2010 a tuturor demersurilor pentru întocmirea documentațiilor în 

vederea obținerii avizelor din partea autorităților: aviz SGA – pentru gospodărirea apeleor, Autorizație de 

construire, etc. 

În februarie 2011, Consiliul Județean Brașov anunță Primăria Municipiului Săcele că investiția a fost cuprinsă 

în lista de investiții prioritare pentru dezvoltarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. 

Brașov ”, urmând de o serie de acțiuni, ca asocierea Municipiului Săxcele în cadrul ADI ISO MEDIU, darea în 

administrare către Consiliul Județean al terenului de care se face vorbire pentru realizarea obiectului inchiderea 

rampei neconforme de deșeuri menajere, dar până la acest moment nu s-a întreprins ceva concret în vederea 

realizării acestui obiectiv. 

Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor 

Europene, la începutul acestui an informează Consiliul Județean Brașov și Primăria Municipiului Săcele că la 

nivelul Guvernului se acordă o atenție deosebită respectării angajamentelor asumate de statul roman cu privire la 

respectarea termenelor pentru închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme, date fiind consecințele 

posibilelor sancțiuni aplicate țării noastree ca urmare a declansării procedurii de infrigement. Astfel, Statul poate fi 

obligat la plata unei sume globale sau a penalităților până la data la care se conformează la prevederile primei 

Hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Pentru România, Comisia a stabilit suma minimă forfetară la 

174.000 euro și valoare factorului național „n” la 3,28 (penalitățile putând fi cuprinse între 2.00-124.000 euro/zi de 

întârziere). 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în anul 2007, odată cu intrarea țării nostre în UE, pe lângă avantaje, ne-am 

asumat și o serie de obligații, inclusiv aceea de a închide depozitele neconforme de deșeuri menajere, așa cum este 

și cel de la Subobrej, după cum a prezentat și d-na Igescu s-au întreprins mai multe demersuri, dar nu s-a realizat 

nimic la modul concret, practic. La nivelul județului Brașov există 5 astfel de gropi, inclusiv a noastră, pentru 

închiderea căreia Municipiul Săcele s-a bazat pe Asociația Iso Mediu, asupra căreia ne vom îndrept în caz de 

amendăa, dar trebuie luate toate măsurile pentru demararea procedurilor de închidere, pentru că nu va putea fi 

închisă până la 30 iunie, iar pentru neconformare țara va fi amendată și se vor aplica penalități, iar sumele vor fi 

împărțite pe UAT-uri. D-l Primar mai spune că acum 2 ani a fost realizat un SF, enorm ca valoare, 1,46 mil euro, 

dar și procedura este una specială, dumnealui mai spune că acum problema este ce putem face, pentru că terenul 

este dat din 2014 în administrarea Consiliului Județean Brașov, iar pentru a putea demara ceva trebuie să-i 

retragem acest drept de administrare și să ne asumăm noi închiderea rampei, să începem procedura vizavi de avize, 

autorizații, esențial este  să avem procedura totuși  începută, Făgărașul are procedura începută din 2009, iar în 

acest moment rampa este închisă în proporție de 80%. D-l Primar mai spune că vor trebui alocate și fonduri în 

acest sens, pentru că s-a sperat că vor fi accesate fonduri prin Adi Iso Mediu. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă către Asociația mai sus menționată se mai virează 

cotizația. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a virat pentru anii 2013 și 2014, iar apoi s-a sistat plata, întrucât între 

timp s-a schimbat conducerea, s-a comandat un Sf care nu s-a plătit. 
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D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că dorește să aducă o serie de completări, deoarece a participat la ședințe 

în cadrul ADI ISO Mediu pe această speță, dar au intervenit o serie de neînțelegeri, în sensul că se dorea un 

operator unic de salubrizare, realizarea de rampe ecologice, de incinerare, etc. și nu s-a ajuns la un consens în ceea 

ce privește operatorul regional,  deoarece unele localități aveau contracte de delegare a serviciului de salabrizare 

pe 10 ani, altele și-au făcut servicii proprii de colectare, iar în cazul în care asociația devenea funcțională se punea 

problema ce se va întâmpla, iar astfel a existat un blocaj, întrucât exista un Master plan imposibil de pus în 

aplicare, iar UAT-urile nu s-au înțeles, ceea ce a dus la această situație, dar asta nu înseamnă că problema cu 

rampele neconforme nu a rămas. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că, din 2014, la nivelul Primăriei Municipiului Săcele 

trebuiau luate măsuri, iar Consiliul Local nici măcar nu a fost înștiințat asupra acestei probleme sau despre 

încetarea colaborării cu Asociația ISO Mediu. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă avizele care s-au obținut de către ADI ISO Mediu nu mai pot fi 

folosite. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că încă nu are informații în acest sens, dar dacă s-au depus documente în 

vederea obținerii de avize, se va continua, ceea ce este sigur este că trebuie să se facă închiderea pe cont propriu, 

întrucât Consiliul Județean și-a declinat atribuțiile. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că mai există și rampa de la Timiș-Triaj. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acum ne axăm pe rampa de la Subobrej, cea la care face referire d-l 

consilier local este zonă privată. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune ideea operatorului unic de salubrizare era aberantă, iar Asociația 

constituită a fost doar de fațadă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că ceea ce se dorea cu această asociație era și ilegal, astfel se punea presiune 

și se forțau uat-urile să accepte un operator unic de salubrizare. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și se raliază celor spuse de antevorbitori, spunând că, tot în acest sens, s-a discutat 

și ideea împărțirii pe sectoare, dar nu a fost agreată. Referitor la rampa de la Timiș -Triaj, dumnealui spune că și 

aceasta a suscitat multe discuții la nivel interinstituțional, existând multe ședințe cu prefecți și alte entități 

implicate, în cadrul cărora s-a încercat găsirea unor soluții viabile, dar au existat o serie de probleme, legate de 

faptul că gunoiul efectiv are un proprietar, terenul avea mai mulți proprietari, din 15 ha, 13 ha aveau un proprietar, 

iar restul avea mai mulți proprietari, motiv pentru care nu putea fi solicitată o Autorizație de Construire, în final s-a 

ajuns să existe un singur proprietar, s-a emis AC pentru demarae procedurii efective de închidere a rampei, dar 

procedura de închidere implică mai multe etape. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că pe teritoriul UAT Municipiul Săcele există deci două 

rampe. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că doar pe una suntem proprietari. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor face pași rapizi, procedurali, în vederea închiderii rampei, se va 

comunica permanent Consiliului Local stadiul și progresele înregistrate, dumnealui mai spune că ni s-a 

recomandat să luăm banii necesari de la Trezorerie, dar pentru moment trebuie să luăm înapoi terenul de la 

Consiliul Județean, sens în care va convoca în scurt timp și o ședință de îndată pe această temă. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă Consiliul Județean este de acord cu revocarea 

dreptului de administrare. 

D-l Nițescu Ciprian i-a cuvântul și spune că revocarea dreptului de administrare este primul pas, după care 

trebuie demarate procedurile și la Oficiul de Cadastru. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie văzut și dacă există vreun Proces-verbal de predare-primire. 

D-na Gabi Radu ia cuvântul și spune că nu există un Proces verbal de predare-primire în acest sens. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pentru retragerea dreptului de administrare trebuie dată o 

Hotărâre de Consiliu, iar apoi trebuie mers la notar pentru înscrierea dreptului de proprietate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că  dorește să-l felicite pe d-l prof.  Băilă Gheorghe 

pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile recente alături de elevii pe care îi coordonează. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că are două invitații pentru d-l Primar și d-l Viceprimar pentru a fi 

alături de sportivii săceleni la competițiile ce vor avea vineri când sunt calificările, iar sâmbătă și duminică are loc 

etapa a doua, deasemenea lansează o invitație în acest sens tuturor celor prezenți.  
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D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că ar trebuie desemnată o delegație din partea Consiliului Local 

în acest sens. 

D-l Președinte anunță, dată fiind natura discuțiilor, că se trece la sesisări din partea d-nilor/d-nelor 

consilierilor locali. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că sunt gunoaie în tot Municipiul Săcelelo cauză este, într-adevăr, 

zăpada care îngreunează ridicarea acestora, dar de două zile nu s-au ridicat din Cartierul Electroprecizia, 

dumnealui mai spune că tot aici când a trecut plugul a dat zăpada peste mașini, iar în opinia dumnealui, acest 

operator nu-și îndeplinește așa cum trebuie sarcinile. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că și oamenii poartă o parte din vină, atunci când parchează ilegal, 

iar referitor la această situație spune că trebuie avut în vedere și un sistem de ridicare a mașinilor, acum că o 

permite și legislația, eventual contractarea unei firme specializate. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, în calitate de Președinte al comisiei de dezăpezire, poate spune că au 

existat probleme pe unele străzi, generate de mașinile parcate haotic, unde nu s-a putut interveni cu utilaje de 

dezăpezire, străzile fiind foarte înguste, dar în majoritatea cazurilor s-a intervenit, iar în acest context contează 

foarte mult și atitudinea civică, întrucât fiecare trebuie să facă partea ce îi revine. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că este necesară aplicarea de amenzi în situații de acest 

gen. 

D-l Viceprimar spune că nu s-a impus acest lucru, s-a cerut Poliției Locale emiterea de avertismente. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că legat de problema dezăpezirii se vor găsi mereu oameni 

nenmulțumiți și că nu ar trebui alocat atât de mult timp acestei probleme, pentru că se știe și care au fost condițiile 

meteo. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că anul acesta dezăpezirea s-a făcut bine. 

D-l Kis Otto Karoly, din partea Asociației „Speranță fără limite” ia cuvântul și spune că această asociațe, în 

colaborare cu altele asigură un suport pentru persoanle cu dizabilități, iar în acest sens, a depus o cerere pentru 

obținerea unui spațiu în cadrul Centrului Multicultural Educațional, unde au început, dealtfel și activitățile, dar a 

sesizat o serie de probleme legate de această clădire, sens în care a făcut și o adresă către Primărie, menționând că 

există prevederi legale care impun ca la preluarea unei clădiri în echipă de recepție administrația publică locală să 

includă și reprezentanți din partea persoanelor cu dizabilități și întreabă dacă în cazul acestei clădiri s-a procedar în 

consecință. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acest proiect are o istorie nefastă, s-au făcut eforturi mari pentru a închide 

acest proiect realizat pe fonduri nerambursabile, pentru a nu fi nevoiți să returnăm banii, s-au făcut și 

compromisuri, dar vizavi de sesizarea d-lui Kis, se vor lua măsuri. 

D-l Kis ia cuvântul și spune că măcar pe viitor ar trebui să se țină cont de aceste prevederi legale legate de 

recepția unui imobil. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și întreabă dacă taxele se pot plăti on-line. 

D-na Simion Alina ia cuvântul și spune că încă nu, acum se derulează procedura în acest sens. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această procedură de putea face încă din 2014, iar până în ianuarie 2018 

probabil se va finaliza. 

D-l Stoea Gheorghe spune că au apărut câinii fără stăpân în Cartierul Ștefan cel Mare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va interveni. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că a fost abordatde  cetățeni în urma acordării unor drepturi  pentru 

Căminul de bătrâni, sesizând faptul că tarifele practicate acolo sunt foarte mari, rezidenții trebuind să aibă o pensie 

undeva în jur de 2000 lei și întreabă dacă avem vreun control aupra acestei instituții. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că pentru cazuri sociale sunt oferite 10 locuri și din câte știe mai sunt vacante 

la acest moment. 

D-l Băilă Ghdeorghe ia cuvântul și spune că într-adevăr câinii maidanezi au reapărut în jurul containerelor de 

gunoi. O altă problemă pe care o ridică este a mașinilor parcate ilegal, pentru care ar trebui să se trimită înștiințări. 

D-l Primar spune că se vor trimite înștiințări și se va analiza ce înseamnă, ca și procedură, un sistem de 

ridicare a mașinilor, acum că este posibil acest lucru. 

D-l Băilă Gheorghe spune că ar fi oportun să se reglementeze cumva și parcarea din zona statuii din Cernatu. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că a avut o discuție cu un domn arhitect care a prezentat un concept, de fapt 3 

variante, în vederea amenajării acestei zone, respectiv Al. I Lapedatu – intersecția cu Ghe. Doja, se va gândi un 
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sistem de parcări care să nu afecteze accesul riveranilor sau societăților comerciale, un sens giratoriu,  prima dată 

cu bani puțini, dar viziunea este de a amenaja o parcare subterană. 

D-l Băilă Ghdeorghe spune că a înțeles că a fost ales un administrator pentru SC Servicii Săcele SRL și 

consideră oportun să se prezinte. 

D-l Mormoloc Viorel ia cuvântul și se prezintă, sub aspect profesional și ca planuri viitoare. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă Planul de management vizează extinderea activității 

societății și în alte domenii. 

D-l Pascu Lucian spune că ar trebui gândit pentru moment cum să se crească încasările și să se diminueze 

numărul celor care circulă fraudulos. Dumealui mai spune că s-au purtat discuții cu preotul de la biserica Sfinții 

Arhangheli, cu d-l Fane Lupu pentru a găsi o soluție de amenajare a terenului viran situat în zona lăcașului de cult 

mai sus menționat, fosta „râpă”, cum este cunoscut, care a devenit efectiv un loc de depozitare a gunoiului 

menajer, unde mulți dintre cei care nu au contract de salubrizare îl aruncă gunoaie. S-a văzut că acest teren este 

extravilan și s-au înainte diverse soluții de amenajare, ca teren de joacă, parcare, amfiteatru, dar pricipalul este să i 

se confere o destinație pentru a nu mai fi folosit pe post de groapă de gunoi. 

D-l Primar spune că se va prinde în bugret amenajarea, eventual a unui parc. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că are de făcut o sesizare pentru responsabilul cu dezăpezirea, 

respectiv faptul că pe drumurile de pământ se acționează pentru dezăpezire cu antiderapant din nisip și sare, care 

este efectiv o otravă pentru solul argilos din Săcele, toată piatra de pe drum este înghițită, iar nimeni nu se 

sesizează că platforma drumului este plină de noroi, pe aceste drumuri se impune folosirea unui unui material 

antiderapant fără sare. 

D-l  Viceprimar spune că se va convoca operatorul și îi va fi adusă la cunoștință această situație. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că există societăți comerciale care nu sunt dotate cu rampe pentru a 

permite accesul persoanelor cu dizabilități și întreabă în competența cui cade luare de măsuri în acest caz. 

D-l Viceprimar spune că pentru clădirile publice competența îi revine, conform legii, AJPIS-ului, dar pentru 

entitățile private nu știe cum se acționează. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă se mai poate face ceva după ce s-a dat Autorizație de 

Construire respectivelor societăți. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că până la intabulare se mai pot lua măsuri. 

D-l Primar ia cuvântul și întreabă dacă d-l consilier Nițescu se referă la un caz particular sau la modul 

general. 

D-l Nițescu Ciprian spune că nu vizează un caz anume, ci la modul general, dumnealui mai spune că în 

Cartierul Ștefan cel Mare este o gură de canal foarte lăsată față de nivelul străzii. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor întreprinde lucrări de ridicare la nivel a tuturor gurilor de canal, care 

sunt situate cu mult sub nivelul carosabilului, de îndată ce se desprimăvărează, când se va vedea ce costuri implică, 

întrucât astfel de guri de canal mai sunt și în alte zone, cum ar fi și str. Valea Largă. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că pe str. Valea Largă se execută o lucrare, care nu respectă normele 

de semnalizare a lucrărilor și reprezintă un real pericol. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că au existat mari discuții cu cei de la Compania Apa pentru a readuce 

carosabilul la starea inițială după efectuarea de lucrări. 

D-l Nițescu Ciprian spune că în acest caz este vorba de o semnalizare deficitară și întreabă cine este 

responsabil de constatarea acestor nereguli. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că atunci când a dispus amendarea, pe o speță similară, cu 30.000 lei a 

fost perceput ca fiind foarte drastic. 

D-l Primar spune că avem vreo 12 procese cu SC Mitrea Prest,  tot pentru lucrări executate și neaducerea 

drumului la starea inițială, iar această societate a fost amendată și a contestat amenzile primite în instanță. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă, tot în legătură cu lucrările efectuate pe domeniul public, care 

este termenul de aducere a terenului la starea inițială. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că până la primăvară ar trebui rezolvată problema. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că, din cauza condițiilor meteo, s-a spart o conductă de apă pe str. Valea 

Largă, iar stratul de gheață a juns la 30 cm, la fel s-a întâmplat și pe str. Oituz, ceea ce îngreunează circulația și 

întreabă dacă nu poate fi înlăturat stratul de gheață. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că există zeci de spărturi în tot orașul. 
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D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că ar trebui să existe responsabili pe diverse probleme, cu 

gheața, conductele, cu drumurile, etc. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la stația de gaz de pe Valea Largă a fost lăsată în paragină, 

cei de la Gaz nu au mai intervenit, iar locul constituie un pericol. 

D-l Mureșan dan Marius ia cuvântul și spune că  trotuare, respectiv în stațiile de autobuz nu s-au dezăpezit și 

întreabă dacă acestă sarcină nu poate fi atribuită celor care beneficiază de ajutor social și au obligația de a presta 

ore. 

D-na Pârvu Nicoleta ia cuvântul și spune că aceștia sunt obligați să presteze aceste ore, atunci când dispune  

d-l Primar, în funcție de necesități. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că sunt plângeri din partea cetățenilor cu privire la transportul în 

comun, la faptul că nu toată lumea are contracte de salubrizare, etc. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că la începutul lunii ianuarie au fost transmise mii de adrese către cei care nu 

au contract de salubrizare, în jur de 4.000 de adrese, cărora li s-a dat termen de încheiere obligatoriu 31 martie, se 

vor face verificări după expirarea acestui termen, iar cine nu va avea până la sfârșitul lunii iunie contract, anul 

următor se va veni cu o taxă specială la impozit. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă ce se va face cu colectarea selectivă obligatorie, pentru că la rampă 

se va plăti dublu dacă nu se duce 50% gunoi menajer și 50% colectat selectiv. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că va avea loc o întâlnire cu operatorul, întrucât contractul are mici lacune. 

D-l Sterpu Ciprian mai spune că lipsește feed-back-ului în ceea ce privește sesizările făcute de consilierii 

locali în plen, nu se știe ce s-a rezolvat cu diversele solicitări făcute și spune că a crezut că e suficient ridicarea 

problemelor în plen și întreabă dacă este necesar ca aceste sesizări să treacă și prin registratura Primăriei. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este suficient ca problemele să fie ridicate în plen și, începând de astăzi, la 

toate problemele ridicate se vor face adrese de răspuns. 

D-l Panait Bian Cristian se raliază celor expuse de d-l consilier local Sterpu, spunând că și d-na consilier local 

Iordache a ridcat probleme la care nu au primit nici un răspuns. Totodată, dumnealui se declară mulțumit de modul 

în care s-a realizat dezăpezirea în acest an pe raza municipiului și consideră oportun ca dezăpezirea parcărilor 

amenajate, care nu sunt concesionate, să se facă fie cu SC Servicii Săcelene SRL, fie cu beneficiarii de ajutor 

social. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că în stația din Electroprecizia există o platformă din beton care 

obturează trecerea. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aici s-a dorit amplasarea unei structuri metalice, fără autorizație, oprindu-

se la acest stadiu, ghereta găsindu-se în incinta școlii și spune că se va analiza ce implică dărâmarea acestei 

structuri. 

D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că este a celui care deține chioșcul de pe străduță. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că atunci când se va demola clădirea de pe Episcop Popeea nr. 20 (fosta 

Ambasadă franceză) se va demola și această platformă betonată. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că intrarea de la magazinul Penny nu arată ca în proiect, dar încă se 

lucrează. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nici circulația nu s-a blocat în acest punct. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că supraveghează acest aspect. 

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că este o problemă cu frigul pe mijloacele de transport în comun. 

D-na  Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă se mai pot depune cereri pentru obținerea unui spațiu 

la Centrul Multicultural și unde se poate face acest lucru. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că cererile se depun la Compartimentul Monitorizare Activități Cuturale și 

Tineret și menționează că s-au început deja activitățile la Centru. 

D-l Kristály  László ia cuvântul și spune că este membru în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic 

Zajzoni Rab Istvan, iar d-na director a acestei unități de învățământ a depus o solicitare la Primărie pentru 

cuprinderea în buget a sumelor necesare pentru realizarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, 

pentru modernizarea căilor de acces, în sensul automatizării intrării pentru a putea fi montat un interfon și 

funcționa și sistemul video în condiții optime și întreabă dacă se vor aloca fonduri pentru aceste lucrări. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că 10 mild. lei se vor aloca pentru pentru reparații la unitățile școlare, anul 

trecut fiind alocate 8 mild., dar aceste lucrări se for face numai prin Primărie, întrucât școlile au avut probleme la 

contractarea lucrărilor prin SEAP.  

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul  și spune că la Liceul Victor Jinga nu se putea identifica o persoană care 

să lucreze pe SEAP, dar dacă lucrările se vor derula prin Primărie, nu mai este cazul. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că așa se vor face lucrurile, menționând că la Liceul Teoretic Zajzoni Rab 

Istvan nu mai sunt atât de multe de făcut, dar există unuități școlare care au nevoi reale. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că pentru urmărirea aplicării prevederilor  Legii nr. 448/2006, în urma 

unui control al AJPIS s-a constatat că la Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan rampa pentru persoanele cu dizabilități 

locomotorii era neconformă, lăsându-se măsuri în acest sens, iar dumnealui consideră că această neconformitate 

probabil că se regăseșteși și la alte unități școlare și ar trebui remediată, pentru că în urma controalelor se vor 

aplica amenzi.   

D-l Kristály  László ia cuvântul și spune că rampele au, deseori, un grad de înclinare neconform, iar la 

recepția unor astfel de lucrări ar trebui să se pună accentul pe aceste lucruri. 

        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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