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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  50778/06.09.2017  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 26.07.2017, 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 aprobarea salariilor de bază  pentru personalul din cadrul  Primăriei 

Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2017 și pentru modificarea 

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

financiar pe anul 2016 -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil  

 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public  

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

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-na Posedaru Monica Manuela – Comp. Resurse Umane 

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

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

 

La şedinta au participat 13 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Viceprimar, d-nul Panait Bian Cristian, d-l Bălășescu Marius, d-nul Munteanu Gheorghe, d-nul Kádár 

Tamás și d-na Hlavathy Zsuzsánna. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Băilă Gheorghe.  

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr. 1299/26.07.2017                                             

și  se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru). 

           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea salariilor de bază  pentru personalul din cadrul  Primăriei Municipiului Săcele. 

 D-l Președinte dă cuvântul d-nei Marin Magdalena pentru a prezenta proiectul de hotărâre. 

D-na Marin Magdalena ia cuvântul și spune că la 1 iulie 2017 a intrat în vigoare Legea nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, iar prin art. 36 alin. (1) se dispune  reîncadrarea 

personalului salarizat potrivit prezentei legi, ținându-se seama de funcții, grade/trepte profesionale, gradații 

corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii în specialitate, cu stabilirea salariilor de baza potrivit 

articolului invocat.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a decis reîncadrarea prsonalului sub aspectul egalizării salariilor, 

că nu se operează o majorare salarială pentru toți salariații, ci doar stabilirea salariului  pentru 40 de 

persoane, pentru a se ajunge la un salariu unic. D-l Primar ia cuvântul și spune că această mărire nu a fost 

bugetată la începutul anului și că au fost probleme vizavi de  acel „spor de dispozitiv”, legea fiind ambiguă 

cu privire la acest aspect, dar acum a venit momentul egalizării; sumnealui mai spune că, odată cu intrarea în 

vigoare a actului normativ la care s-a făcut referire, în afară de acest aspect au mai fost modificate 3-4 poziții 
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unde administratorii aveau salarii foarte mici, în rest salariile rămân la nivelul lunii iunie, urmând ca 

începând cu 1 ianuarie să se facă unele modificări pe parte salarială, dar acum este propus acest nivel. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și pune că are o propunere vizavi de partea salarială, 

respectiv să se țină cont de criteriile de performanță prevăzute în această lege. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor lua în calcul și aceste criterii, existând un fond de 5% la 

dispoziția ordonatorului de credite pentru proiecte speciale, permițându-se premierea în limita a două salarii 

minime pe economie. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că există o serie de indavertențe, de exemplu, există 

paznici încadrați  la cele două  centre, cu diferențe salariale mari. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că salariații din domeniul asistenței sociale au intrat pe alte grile, 

menționând că de la 1 ianuarie se doreșe o egalizare. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că și în cadrul aceleașă structuri, grile, sunt diferențe 

salariale, între paznic și bucătar, de exemplu. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că aceste majorări salariale au produs rumoare în rândul 

cetățenilor, aceștia se întreabă dacă problemele localității s-au mărit în raport cu numărul angajaților, care a 

crescut foarte mult faţă de anii 2000, iar oamenii sunt nemulțumiți vizavi de  activitatea unor servicii. 

Dumnealui mai spune că este de acord cu aplicarea criteriilor de performanță și că opinia publică percepe 

aceste reîncadrări ca majorări salariale. 

D-l Primar ia cuvântul şi spune că în perioada menţonată de d-l consilier local nu exista Poliția 

Locală, unde sunt concentrate 34 de posturi, nu erau asistenţi personali sau Serviciul de Asistenţă Socială 

care a fost descentralizat, la fel ca și alte servicii care s-au creeat în urma descentralizării, ca Evidența 

populației, organigrama cuprinzând la ora actuală 336 de posturi, mai puțin decât anul trecut, fiind 110 

asistenți personali în schemă care sunt plătiți cu fonduri de la Ministerul de Finanțe, 141 funcții publice, 83 

funcții contractuale și 53 de posturi neocupate. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că aceste informații trebuie să ajungă și la populație. 

D-na Marin Magdalena ia cuvântul și există obligativitatea postării pe site-ul instituției timp de o 

lună a cuantumului salariilor. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că sumele prezentate în anexe reprezintă cuantumul brut la 

care se adaugă eventualele sporuri și întreabă dacă în acest mod se va rezolva și problema sporului de 

dispozitiv și nu vor mai fi probleme pe această speță și rezolvă această situație după perioada pentru care s-a 

aplicat amnistia. 

D-l Primar răspunde afirmativ. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă au existat discuții cu Sindicatul și care este poziția vizavi de această 

grilă. 

D-l Primar i-a cuvântul și spune că nu mai există sindicat, dar a fost prezent un reprezentant al 

salariaților, existând un protocol semnat în acest sens. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că sindicatul nu mai este reprezentativ.   

            Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru). H.C.L. nr. 161.  

        D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 2  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2017 și pentru modificarea 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 în luna iunie s-a aprobat, prin H.C.L. nr. 143 majorarea 

capitalului social la S.C. Servicii Săcelene, iar pentru a putea fi utilizată este  necesară includerea în buget, 

iar suma a fost pusă din excedentul bugetar, respective 150 mii lei, cu destinația de participare la capitalul 

social al societății.    
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 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru). H.C.L. nr. 162.  

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. BĂILĂ GHEORGHE 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


