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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr. 50776/06.09.2017 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 19.07.2017, orele 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  acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 12 mst  lemn  de foc către  

Mănăstirea ,,Înălțarea Domnului din Brădet’’ - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la 

transportul public local de persoane în Municipiul Săcele – iniţiatori consilieri locali; 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat 

în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF nr.107742 Săcele, nr. cad.1154/2, 

nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, în suprafață de 100 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului  lunar de carburanți pentru autoturismele, autoutilitarele, 

autospecialele,  mașinile și utilajele  din dotarea Primăriei  Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului 

Sacele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării 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” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre  privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 4,84 mst (3 mc)/persoană lemn de 

foc pentru încălzirea locuințelor în perioada de iarna 2017-2018,  unui număr de 32 de veterani de război și 

vaduve de veterani de război din Municipiul Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;   

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Refacere și consolidare strada Brazilor”  din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2017  - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a  imobilului, aflat în 

domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul. George Moroianu nr. 17, înscris 

în C.F. nr.104489 Săcele nr. cad. 104489, A1.5, nr.cad. 104489- C5  din „corp centrală termică” în „Sediu 

administrativ al Direcţiei  Publice de Asistenţă Socială” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 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; 

 

 

 

 

 

13. Diverse. 
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- Informare privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în  

semestrului I al anului 2017. 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 

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

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

- d-l Diniță Ardeleanu Constantin – Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică și Pază Obiective 

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

- d-l Matei Ion – Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 

-d-na Necula Geta – Comp.Informații Publice, Mass-Media 

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

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

- societatea civilă 

 

La şedinţă au participat 17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând  d-l 

Stoea Gheorghe și d-l Băilă Gheorghe. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că d-l consilier local Băilă Gheorghe, Președintele de ședință ales, este 

învoit,  astfel, este necesară inițierea de propuneri pentru președinte  pentru ședința de astăzi. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și-l propune ca președinte pentru ședința de astăzi pe d-l consilier local 

Motoc Bogdan George. Se supune la vot propunerea înaintată și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 146.    

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

ordinare din data  de 22.06.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 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, respectiv:   

              13.  Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mst lemn de foc,  de fag, către   

Parohia Ortodoxă Baciu, Săcele – inițiator Ing. Popa Virgil; 

              14.  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; 

                15. Diverse: 

        - Informare S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – referitor la măsurile dispuse de Curtea de Conturi; 

        - Informare referitor la solicitare concesionare teren. 

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

și conform dispoziției nr. 1224 /13.07.2017 și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru).     

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

hotărâre  privind  acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 12 mst  lemn  de foc către  Mănăstirea ,,Înălțarea 

Domnului din Brădet’’.   

            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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 147. 
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        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la transportul public 

local de persoane în Municipiul Săcele. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții privind cap. III, art. 6 și art. 4 pct. a 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că materialul a fost refăcut, în conformitate cu solicitările formulat în 

ședința pe comisii  de specialitate. 

D-l Mormoloc Costel Viorel ia cuvântul și spune că s-a înscris, din eroare, cuantumul de 60 lei pentru biletul 

contravențional, de fapt valoarea fiind de 50 lei. 

  D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și solicită să fie transmise materialele modificate în formă finală.  

  D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că la art. 4 lit. a se stipuleză faptul că constituie contravenție și 

se sancționează oprirea în stațiile publice a altor vehicule decât cele care aparțin S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și 

întreabă dacă firmele care transportă muncitori din Săcele și folosec stațiile au fost înștiințate în acest sens. 

  D-na Secretar ia cuvântul și spune că hotărârea de Consiliu Local va fi făcută publică. 

  D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că operatorii ar trebui să fie înștiințați, să li se transmită o 

notificare cu privire la acest aspect. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna revine cu solicitarea în vederea transmiterii adresei prin care se menționeză că nu 

este obligatorie constituirea unui Consiliu de Administrație pentru S.C. Servicii Săcelene.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că în cursul zilei următoare se va transmite. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că mijloacle de transport care preiau muncitorii din Săcele nu vor mai 

putea staționa în stații decât în baza unui protocol. 

D-l Primar ia cuvântul că se va permite, în continuare, ca aceste autobuze să staționeze în stații în vederea 

preluării muncitorilor, ce nu s-a permis a fost preluarea acestora din cartiere, creeare de stații în interiorul 

cartierelor, ceea ce nu este normal. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întrebă dacă se vor face contracte contra cost cu acești operatori. 

D-l Mormoloc Costel Viorel ia cuvântul și spune că nu se vor percepe costuri în acest sens.   

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că în legislatura trecută i s-a cerut excutivului să analizeze posibilitate 

de percepere a unei taxe modice pentru acești operatori de transport, care să fie utilizată pentru mentenanța 

infrastructurii stațiilor, așa cum se face și în Brașov. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la Brașov nu se percept taxe, există o convenție cu 

transportatorii, dar fără implicarea unor costuri. 

D-l Sterpu Cipriann ia cuvântul și spune că perceperea unor taxe s-ar justifica dacă ar fi amenajate stații noi, 

nu pentru cele existente. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că nu ar trebui puse piedici pentru că o mare parte din 

forța de muncă este canalizată spre firmele din afara localității, iar faptul că li se asigură oamenilor transportul la 

locul de muncă este foarte important. 

Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru, 3 abțineri. H.C.L. nr. 148. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenului situat în Municipiul 

Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF nr.107742 Săcele, nr. cad.1154/2,  

nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, în suprafață de 100 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. 

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru – d-l Panait Bian Cristian lipsește momentan 

din sala de ședințe). H.C.L. nr. 149. 



 4 

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

hotărâre  privind aprobarea consumului  lunar de carburanți pentru autoturismele, autoutilitarele, autospecialele,  

mașinile și utilajele  din dotarea Primăriei  Municipiului 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 (16 voturi pentru– d-l Panait Bian Cristian lipsește momentan din 

sala de ședințe). H.C.L. nr. 150. 

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

hotărâre  pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Primăriei Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu completarea documentului 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că documentația nu s-a primit corect, astfel la cap. 5 apare o schemă 

care nu este completă. 

D-na Marin Magdalena ia cuvântul și spune că la transmitere unele scheme au fost viciate. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că existau în acest ROF  niște inadvertențe, cum ar fi procedura de 

alegere Viceprimarului, care nu este cea prevăzută de lege. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că dacă formatul electronic este viciat, materialele se pot da și în format letric.  

Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru, 3 abțineri. H.C.L. nr. 151. 

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

hotărâre privind aprobarea schimbării 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-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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 152. 

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

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 4,84 mst (3 mc)/persoană lemn de foc pentru 

încălzirea locuințelor în perioada de iarna 2017-2018,  unui număr de 32 de veterani de război și vaduve de 

veterani de război 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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 153. 

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

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

„Refacere și consolidare strada Brazilor”  din Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere – d-l Géczi Gellért 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  



 5 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  și se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 154. 

        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 II al anului 2017  . 

         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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 155. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

aprobarea privind propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a  imobilului, aflat în domeniul public al 

Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul. George Moroianu nr. 17, înscris în C.F. nr.104489 Săcele 

nr. cad. 104489, A1.5, nr.cad. 104489- C5  din „corp centrală termică” în „Sediu administrativ al Direcţiei  Publice 

de Asistenţă Socială”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 156. 

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

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017. 

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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 157. 

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2017 pentru cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă. 

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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 158. 

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

hotărâre  privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 12 mst lemn de foc,  de fag, către   Parohia Ortodoxă 

Baciu, Săcele. 

 D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că a existat o solicitare din partea Parohiei pentru acordarea unei 

cantități de 25 mst lemn de foc, necesară  parohiei pentru încălzire în perioada de iarnă 2017-2018. Față de această 

solicitare, RPLP Săcele R.A. comunică faptul că are posibilitatea de a acorda o cantitate de 12 mst  după data de 1 

august.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 159. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 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 Viceprimar ia cuvântul și dă citire proiectului de hotărâre. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a suspendat plata taxei de 80 lei /tona/pentru deseuri inerte si periculoase 

in vederea eliminarii finale prin depozitare, ceea ce a generat o influență de 35% la preț pentru persoanele fizice și 

diferențe majore și la persoanle juridice la plata tarifelor pentru salubrizare. 
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        D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă s-a ajuns la același preț de dinaintea modificării 

tarifelor. 

        D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la ultima actualizre a tarifelor s-a luat în calcul și creșterea salariului 

minim pe economie.   

         D-l Președinte ia cuvântul anunță că se trece la diverse, la informări și spune că prima este o informare 

privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrului I al anului 

2017. D-l Preșdinte spune că mai esto informare referitoare la stadiul de îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea 

de Conturi la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-l Director ia cuvântul și spune că din măsurile trasate, 8 s-au dus la îndeplinire în totalitate, 5 sunt 

contestate în instanță, iar restul sunt parțial îndeplinite, una dintre ele având mai multe puncte. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că mai este o problemă legată de datoria  existentă de când s–a predat 

contractul de către Compania Apa, care le-a predat, dar fără datoriile de la contribuabilii restanțieri. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că mai este o informare cu privire la o solicitare de concesionare teren. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că este vorba despre o firmă cu capital străin, specializată pe 

producția de ape minerale naturale și care intenționează dezvoltarea unui astfel de proiect pe raza UAT Municipiul 

Săcele, sens în care își manifestă intenția de a concesiona 2000 mp în zona Obârșie Izvor Valea Dracului, UP 4 

Piatra Mare, pe o perioadă de minin 25, ceea ce ar aduce un aport semnificativ în vederea aborbției forței de 

muncă de la nivel local. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă cu ce implică acest proiect Consiliul Local, UAT-ul. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că această companie dorește concesionarea acestei suprafețe de 

teren, contra unei redevențe. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că s-au deplasat pe teren, au identificat izvoarele, menționând 

că este vorba numai de captare, cei 2000 mp de care au nevoie fiind cu tot cu conducte, captare, s-au făcut și 

analize la apă și este în regulă. 

D-l Președinte întreabă cum ne influențează acest lucru. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că impactul este clar unul pozitiv în urma unei astfel de 

investiții, dar menționează că pe Valea Timișului se vor întâmpina probleme din partea celor de la Situl Natura 

2000, la fel cum s-a întâmplat și cu proiectul Tamina, unde s-a solicitat de către această asociație un studiu de 

impact, dar le- a comunicat clar că oricum se vor opune la orice tip de inițiativă pe Valea Timișului, de la Dâmbul 

Morii – Timișul de Sus, întrucât susțin că afectează culoarul de trecere al urșilor, care, în viziunea lor sunt pe cale 

dispariție. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă avem pârghii legale pentru a depăși această situație cu 

respectiva asociație. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că nu sunt studii care să ateste că pe acolo este acest culoar de 

trecere al urșilor, se va primiși avizul de la Mediu, iar apoi  se poate merge pe instanță. 

D-l Primar ia cuvântul și întreabă ce suprafață din raza administrativ-teritorială a Municipiului Săcele intră în 

Situl Natura 2000. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că 2953 ha, relementate prin HG, din care vreo 2000 în zona 

Gârcini, Babarunca. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că în solicitarea lor menționeză că anexează un plan, ori acesta nu s-a 

transmis și întreabă dacă Situl Natua 2000 va afecta și aceată inițiativă. 

D-l Popa Marius Cristian răspunde afirmativ și menționează că pentru această asociație ar trebuie transmisă o 

invitație, cu confirmare de primire, pentru a-și prezenta poziția în fața Consiliului Local. Dumnealui mai spune că 

acum sunt cu proicetul cu Tamina la etapa III, la studiul de impact, dar cei de la Situl Natura 2000 se va opune 

oricărui proiect. 

D-l Primar spune că va iniția o discuție cu conducerea acestei asociații. 

D-l Președinte dă cuvântul cetățenilor prezenți în sală. 

        Un cetățean din Cartierul Raza Soarelui ia cuvântul și spune că este o problemă cu racordarea la rețeua 

electrică, în ianuarie s-au obținut avizele, cu spijinul administrației, dar nu se pot face branșamentele, întrucât 

drumul este privat, iar pentru a fi preluat de administrație, trebuie făcută donație de către toți proprietarii, dar o 

parte nu pot fi identificați, făcând zadarnică această inițiativă. În această situație, o soluție ar fi exproprierea, 
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pentru interes public, dar băncile creditoare au pus ipotecă pe cota de drum pentru doi proprietari și ar fi necesare 

două adrese de la Agricol, prin care să se menționeze că există intenția de expropriere pentru terenurile respective. 

 D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că banca trebuie să vină cu acest demers. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu este normal să se pună ipotecă pe cota indiviză din drum. 

  D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că au fost 3 bănci care au avut o astfel de ipotecă, una a scos-

o din oficiu, dar mai sunt două, BCR și Unicredit Țiriac. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie transmisă o adresă la cele două bănci, însoțită de speța rezolvată 

din oficiu de către bancă. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că dacă Primăria emite o adresă prin cre menționează că se 

are în vedere exproprierea, băncile ridică ipoteca. 

 D-l Primar spune că va trebui să se facă demersurile de expropriere. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că sunt 77 de proprietai și este imposibil ca să fie duși toți la 

notar pentru a face donația. 

 D-l Primar spune că a fost o situație și pe str. Tărlungului, unde se termină demersurile de expropriere, s-a 

declarat terenul ca fiind de utilitate publică, iar propritarii nu au pierdut, au fost despăgubiți, dar trebuie asumată 

răspunderea pentru astfel de inițiative, menționând că este posibil ca ulterior să fie litigii și să se ajungă în instanță 

pe această speță, dar își asumă aceste lucruri. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă cu acest demers se rezolvă și problema celor care au parcele 

adiacente Cart. Raza de Soarlui, întrucât și aceasta este o parte a problemei. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că dacă se rezolvă cu drumul, celelalte curg de la sine.  

 O persoană cu handicap locomotor ia cuvântul și spune că a apărut în presa locală că se acordă lemn de foc 

și transportul gratuit al acestuia  pentru veteranii de război și întreabă dacă nu se poate ca și persoanele cu 

handicap să beneficieze de transport gratuity pentru lemnul de foc. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie analizată această solicitarea și realizat un regulament în acest 

sens. 

 D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că sunt 179 de personane cu handicap, dar trebuie ținut cont și de 

gradul de handicap, unii fiind cu asistenți personali. 

 D-l  Primar ia cuvântul și spune că  în data de 24 august va fi ședință, iar atunci trebuie făcută o informare 

cu privire la numărul de persoane cu handicap și gradul. 

 D-l Președinte ia cuvântul și spune că trebuie văzut și câți locuiesc la casă și câți la bloc. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că ar trebui acordat un ajutor de încălzire și pentru persoanele 

cu handicap care locuiesc la bloc. 

 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că pentru cei care locuiesc la bloc se acordă deja un ajutor de 

încălzire și nu se pot suprapune două tipuri de ajutoare. 

 O persoană cu handicap locomotor ia cuvântul și spune că este necesară accesibilizarea Pieței 

Electroprecizia, pentru a facilita și accesul prsoanelor cu handicap locomotor, întrucât în acest moment nu se poate 

intra în piață. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că există o problemă în ceea ce privește statutul juridic, întrucât acolo nu 

figurează piață, ci un teren viran de vreo 600 mp și specifică faptul că trebuie rezolvată această situație, iar la anul 

se are în vedere modernizarea pieței și se va rezolva și partea de accesibilitate. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că dacă nu figurează construcția, aceasta trebuie înregistrată 

în contabilitate ca plus la inventar. 

 O altă persoană cu handicap locomotor ia cuvântul și spune că ar trebui tratate cu mai multă seriozitate 

problemele de accesibilitate, de infrastructură stradală, menționând că  strada unde locuiește este foarte degradată 

și că rezolvarea acestor probleme ar trebui tratată cu prioritate acolo unde locuiesc persoane cu dizabilități și este 

necesar accesul ambulanței. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a fost la fața locului, solicitarea a fost depussă săptămâna trecută, 

iar lucrările vor fi demarate în cel mai scurt timp posibil, dar nu se pot întrerupe lucrările în altă parte pentru a 

interveni acolo. 

 Un cetățean din Cart. Raza Soarelui ia cuvântul și spune că nu își poate face actul de identitate pentru îi 

trebuie număr poștal. 
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 D-l Popa Marius Cristian spun că trebuie introdus numărul în nomenclatorul stradal și emisă o adeverință 

în acest sens. 

D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a da răspuns, nominal,  solicitărilor formulate de d-nii și d-nele  consilieri 

locali în ședințele anterioare. 

    D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă care este situația cu lemnul de foc pentru cetățeni, pentru că unor 

cetățeni care au venit să se intereseze de cererile depuse în acest sens, li s-a spus la CIC că nu se știe nimic și că ar 

trebui să-și achiziționeze din altă parte ; d-l consilier local mai spune că s-a promis că se va face o informare către 

Consiliul Local cu privire la modul în care s-au soluționat aceste cereri. Dumnealui spune că foarte mulți cetățeni 

nu știu dacă vor primi sau nu lemn de foc, în condițiile în care cantitatea pusă la dispoziție de Regie nu satisface 

toate cerințele și consideră oportun să fie informați cetățenii, pentru ca altfel să poate cumpăra din timp din altă 

parte dacă nu primesc. 

 D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că acum nu se poate tăia o cantitate mare de lemn până la 15 

septembrie. 

    D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere că odată cu apropierea sezonului rece va 

crește și prețul la lemnul de foc. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că oamenii nu vor să știe când li se va da lemnul de foc, ci dacă vor 

primi sau nu și mai întreabă în funcție de ce s-a stabilit modul de acordare. 

 D-l Pascu Lucian Ion spune că se vor transmite criteriile de acordare. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și pune că dacă nu se știe cine și când va primi, să se facă publică lista cu cei 

care au primit deja, pentru a fi transparentă procedura. 

 D-l  Géczi Gellért ia cuvântul și se raliază celor spuse de antevorbitor, dumnealui mai spune că în data  de 

28.06.2017 a transmis o petiție on-line pe adresa Primăriei, cu privire la bordure și  cerut un  număr de înregistrare, 

dar nu a primit. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că petițiile transmise on-line sunt scoase și înregistrate.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că problema sesizată de d-l consilier local a fost soluționată în 24h. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că un cetățean de pe str. Bisericii Române a formulat o petiție din 

luna noiembrie la care nu a primit încă un răspuns. Dumnealui mai spune că s-a transmis o situație cu 

sponsorizările pentru Sântilia, iar RPLP Săcele R.A. a acordat o sponsorizare, în condițiile în care mai multe 

entități au depus solicitări de sponsorizare, al căror cuantum a depășit suma alocată pentru sponsorizări. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că această sponsorizare face parte din ceea ce s-a aprobat de către 

Consiliul Local. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că Consiliul de Administrație al Regiei va elabora un 

regulament pentru sponsorizări și s-a decis ca aceste sponsorizări să se îndrepte către entități care au un domeniu 

de activitate adiacent domeniului forestier. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că a purtat o discuție cu conducerea RPLP Săcele R.A.  ca acest 

regulament să meargă spre activități/evenimente/lucrări de licență/dizertații pe domeniul forestier, cu aplicabilitate 

și s-a propus să se dea bani în schimbul dreptului de folosință asupra lucrărilor, care se pot pune în aplicare și 

rezulta proiecte deosebite. 

   D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că Biserica Luteherană a formulat o solicitare pentru amenajarea 

unei parcări. 

   D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că Biserica are teren destul în spate, unde ar putea să-și 

amenjeze parcarea. 

   D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că cetățenii de la hotar, în zona str. Fâneții, unde a avut loc o 

inundație în 2011, au sesizat că în urma decolmtării canalului, pe stradă au rămas material care au rezultat în urma 

acestei acțiuni. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu este vorba de str. Fâneții, ci de str. Ogrăzii. 

    D-l Géczi Gellért mai întreabă dacă pe str. Nicolae Nicolanu au fost montat limitatoare de vitză. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acolo este un canal lăsat, care „funcționează” ca limitator de viteză. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că sesizarea pentru str. Bisericii Române a fost făcută de d-l Lorincz 

Alexandru, care a reclamat o problemă legată de canalizare, întrucât nu li s-a perrmis racordarea la pluvială, iar 

apa a intrat în curți. 



 9 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acolo este canalizare menjeră pluvială, iar un cetățean de pe str. 

Luceafărului a obturat canalul, ceea ce a făcut ca apa să intre în curți. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă comerciații de pe str. Lapedatu pot închiria parcările 

din fața magazinelor. 

D-l Primar spune că au aceștia au fost notificați în acest sens, urmând să vină și să încheie contracte. 

D-l Viceprimar spune că fiecărui comerciant i se va tribui un loc. 

D-l Kristály László ia cuvântul și îl felicită pe d-l Primar pentru redeschiderea Spitalului Municipal Săcele. 

Dumnealui mai spune că cetățenii din zona Baciu se interesează cât vor dura lucrările, totodată cetățenii întreabă 

de ce pe șoseaua ocolitoare nu se mărește limita de viteză la 70 km/h. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că mărirea limitei de viteză va genera incidente iminente, întrucât sunt câteva 

intrări periculoase ca cea de pe Movilei,  Lapedatu, totodată dumnealui mai spune că s-a primit un document de la 

CANDR prin care își anunță intenția de a preda acest drum către Primărie. 

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că sunt canale pe str. Canalului care trebuie remediate, dumnealui mai 

spune că s-a asfaltat pe DN1, de la Lukoil spre Săcele și întreabă dacă covorul asfaltic se va continua și la noi. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acele canale au fost refăcute  până la piscină și se vor face în continuare, 

cât despre covorul asfaltic realizat, acesta  probabil  nu se va întinde spre Săcele. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu ține de noi, ci de CANDR lucrările ce au fost efectuate. 

D-l Panait Bian Cristia ia cuvântul și spune că ar trebui sistematizată circulația pe str. Timișului, întrucât sunt 

autotrenuri care greșesc drumul și blochează circulația și consideră oportună interzicerea acestora aici. 

D-l Popa Marius Cristian spune că trebuie tansmisă, așa cum s-a discutat,  o adresă către Fundația Carpați. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că dacă se vor bloca proiecte nu va permite acest lucru. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a discutat și cei de la fundație au spus că vin astăzi, în plen, întrucât 

suntem și cu PUG-ul în elaborare și dacă există anumite restricții din partea lor, ar trebui să și le exprime. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că pe str. Florilor traficul s-a mărit, se merge cu viteză mare, iar 

locuitorii din zonă s-au plâns de praful care se face și spune că ar trebui să se asfalteze, iar în perioada estivală să 

fie interzis accesul auto, cu excepția riveranilor și să fie rezervat penru role, biciclete, promenadă.   

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va face un tratament asfaltic. 

D-l Sterpu Marius Cristian ia cuvântul și întreabă cum se vor puteaa organiza la Centrul Multicultural 

evenimente conta cost, cum vor putea organizatorii de evenimente, concret, să taie bilete, pentru a-și amortiza 

cheltuielile și consideră oportună elaborarea unui regulament în acest sens. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se pot tăia bilete, pentru a asigura sustenabilitatea, nu este voie să se facă 

profit. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este vorba despre cei care închiriază sala pentru evenimente. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că, dacă firma organizatoare de evenimente închiriază sala, poate face 

activități care să genereze profit, care este și scopul. 

D-l Sterpu Ciprian mai spune că este necesară completarea regulamentelor pentru finanțări nerambursabile și 

emise și regulamente noi, pentru domenii ca activități civice, școli, etc., pentru a le avea pregătite. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că finanțări se pot da doar pentru a activități non-profit, iar școlile sunt 

ordonatori terțiari de credite. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că la Grădinița Ruxy nu se poate trece pe trotuarul din față din 

cauza mașinilor parcate și spune că ar trebui montați niște stâlpi care să împiedice parcarea acolo. Dumnealui mai 

spune că în Strategia de dezvoltara durabilă a Municipiului Săcele, la capitolul cu poluarea erau niște valori, la 

nivelul anului 2013 care depășeau valorile normale, iar dată fiind dezvoltarea din ultima perioada, probabil că 

aceste valori au crescut, oamenii se plâng de praf și de alți factori și întreabă dacă nu s-ar putea realize o strategie 

în vederea reducerii poluării poluării chimice, fonice pentru șoseua ocolitoare, cu implicarea Regiei Pădurilor. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și pune că există legislație în acest sens, iar acet lucru este posibil cu 

implicarea Primăriei. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că trotuarul de la intersecția cu Nicolae Iorga pe unde trec foarte 

mulți elevi este deteriorat, la fel ar trebui intervenit și la scările de la Biblioteca Municipală, unde este necesară și 

o rampă pentru persoanele cu dizabilități și întreabă care este stadiul cu tabăra Brădet care se află în paragină. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune, în legătură cu tabăra Brădet, că se va face o analiză, în ceea ce privește 

statutul juridic al terenurilor de acolo, întrucât o parte s-a retrocedat, iar în ședința următoare se va face o 

informare cu privire la aceste aspecte.         

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că părinții care duc la școală copiii la Clubul elevilor au solicitat 

amenajarea unei parcări, iar locuitorii de pe str. Nicolae Pană întreabă dacă zona neasfaltată se va face anul 

acestea. 

D-l Primar spune că s-au semnat documente pentru acest lucru. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că s-au făcut lucrări pe str. Livezii, iar trei case din capătul str. 

Mihai Eminescu nu au acces la utilități, întreabă dacă nu pot fi legați și ei la lucrărle de pe str. Livezii. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acolo se schimbă conducta de apă potabilă, iar dacă soluția tehnică va 

permite și racordarea celor trei case, se va face. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că în zona blocurilor de nefamiliști din Cart. Electroprecizia, pe 

canal, s-au instalat oameni fără adăpost, care dorm efectiv acolo. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă cât timp va dura până la realizarea noului sediu al 

Direcției de Asistență  Socială care va permite și accesul persoanelor cu dizabilități. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se dorește să se finalizeze la 1 septembrie, dar sunt o serie de probleme, 

întrucât clădirea s-a realizat fără proiect, este de muncă, vizavi și de intrarea în legalitate a clădirii și menționează 

că se va realiza o rampă dinspre Sala de Sport. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia mai întreabă când se va finalize  blocul ANL din Cartierul Electroprecizia. 

D-l Primar spune că constructorul va fi penalizat pentru întârziere și spune că se va finaliza în 3-4 săptămâni, 

apoi se va constitui și comisia de recepție, dumnealui mai menționează că 38 de locuințe vor fi repartizate anul 

acesta, apoi se va începe sistematizarea, cu realizarea de parcări și mai spune că partea de alimentare cu gaz care  

ne revine se va rezolva în 2-3 săptămâni. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că în anul 2015 a fost adoptată o Hotărâr de Consiliu care prevedea aplicarea 

de sancțiuni pentru proprietarii clădirilor istorice care sunt lăsate în paragină și întreabă dacă s-a pus în aplicare, 

dacă a fost amendat cineva. 

        D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că, începând cu data de 1 august, Direcţia Pentru Monitorizarea şi 

Protecţia Animalelor va începe acțiunea de microcipare a câinilor cu stăpâni, care este obligatorie, de altfel, iar 

cetățenii o pot face gratuit, aici în Cernatu, la un cabinet medical cu care se colaborează.  

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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