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JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 22.06.2017, 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 recalcularea chiriilor începând cu data de 01 iulie  2017 pentru locuințele pentru 

tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele, în condițiile 

reglementate de Ordonanța de urgență nr. 30 din 05.04.2017 si de Hotărârea nr. 304 din 5 mai 2017- 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale, DN1A”, 

Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110125 Săcele, nr. cad.110125 în 

suprafață de 84 mp, CF nr.100468 Săcele, nr. cad.100468 în suprafață de 34 mp, CF nr.107743 Săcele, nr. 

cad.(1152/1-1153)/2, nr.top.3479/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 46 mp și CF nr.107431 Săcele, 

nr.cad.1982, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 761 mp - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii 

Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor (PAAR) al Municipiului 

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 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;   

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a  numiților Nicolae Săvel, Nicolae Mioara, Bichir 

Gabriel- Marius, Bichir Elena-Claudia, Suciu Jutka, Biserica Penticostală Săcele prin reprezentant Gog 

Ioan, pentru  terenul cu destinație de drum în suprafață de 2760 mp,  înscris în CF nr.113710 al localității 

Săcele, nr.cad. 113710 și terenul cu destinație de zonă verde în suprafață de 231 mp, înscris în CF 

nr.113709 al localității Săcele, nr. cad.113709- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidentele fiscale a persoanelor fizice aflate in stare de 

insolvabilitate - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;   

10. Proiect de hotărâre aprobarea rectificarii Bugetului local, a Bugetului  activitatilor finantate  integral din 

venituri proprii  pe anul 2017 si pentru aprobarea utilizării în anul 2017 a excedentului anual al bugetului 

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

11. Diverse. 
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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 Arhitect-șef  - Crăciun Gențiana 

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

- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Juridic 

- d-l Diniță Ardeleanu Constantin – Dir. Poliţia Locală 

-d-na Pîrvu Nicoleta - Serviciul Public Local de Asistență Socială și Cantina de Ajutor Social 

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

- d-l Medianu Gheorghe - Șef Serviciu Administrativ 

- d-na Alina Simion – Serv. Impozite și taxe locale 

- Panait Zorița – Serv. Impozite și taxe locale 

- d-l Rădulescu Eugen – Direcția Economică 

- d-na Daneș Cornelia - Compartimentul  Activități culturale  

- d-nul Rădulescu Eugen – Direcția Economică 

- d-na Pantilimon Camelia - Birou  Investiţii   

- d-na Gabi Radu – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- Pantilimon Ștefan – Comp. Protecție Civilă 

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

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

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

- d- Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 

- d-na Olteanu Ileana – Contabil -șef R.P.L.P. Săcele R.A. 

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

- societatea civilă 

 

La şedinţă au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând d-na 

Voicescu Nicoleta-Teonia, d-l Stoea Gheorghe și d-l Panait Bian Cristian. 

  Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local Nițescu Ciprian.  

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

ordinare din data  de 30.05.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). 

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:   

              11.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  și a  

Programului de investiții pe anul 2017 al R.P.L.P. Săcele R.A. – inițiatori consilieri locali; 

            12. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 44/29.09.2016  privind  aprobarea noilor facilităţi pe 

mijloacele de transport public local de călători aparţinând   S.C. Servicii Săcelene S.R.L. – inițiator Ing. Popa 

Virgil; 

              13. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, 

din speciile fag și DT (diverse tari), destinat valorificării către populație, condiția de livrare loco depozit, situat pe 

raza Municipiului  Săcele – inițiator Ing. Popa Virgil; 

            14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea schimbării categoriei de folosință forestieră a unor suprafețe de 

terenuri – inițiator Ing. Popa Virgil; 

             15. Proiect de hotărâre majorarea capitalului social al SC Servicii Săcelene SRL și actualizarea actului 

constitutiv  in mod corespunzator – inițiatori consilieri locali; 

           16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei de ierarhizare cu solicitanții de schimb locuințe ANL și 

repartizarea a 2 unități locative ANL din Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl. 20. 
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D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 

Primar și conform dispoziției nr. 1118 /15.06.2017 și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru).     

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

hotărâre  privind recalcularea chiriilor începând cu data de 01 iulie  2017 pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, 

construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele, în condițiile reglementate de Ordonanța de urgență nr. 30 din 

05.04.2017 si de Hotărârea nr. 304 din 5 mai 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 (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 129. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale, DN1A”, Municipiul 

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. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că între casele din PUZ  spațiul prevăzut este destul de mic, ceea 

ce înseamnă că va fi umbră, care va genera umiditate, afectând sănăttea oamenilor și întreabă dacă a fost realizat 

un studiu de însorire, dat fiind și fapul că aceste case sunt înalte. 

   D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că nu s-a făcut un studiu de însorire pentru acest PUZ, dar că respectă 

limitele de edificabil date de Codul Civil, având un regim de înălțime P+E+ M, iar distanța de 2 m până la limita 

de proprietate este legală. 

 D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că prin PUZ se prevede că încălzirea se face cu gaze naturale, ori 

acestea nu există acolo. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că se prevede o extindere de rețea apa-canalizare-electrica, iar prin 

PUZ se prevede că rețelele edilitare vor fi realizate de către inițiatorul PUZ-ului. 

        D-na Iordache Mihaela întreabă ce e cu rigolele care apar în profil. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că se prevăd drumuri cu două benzi și totuar. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că acest PUZ, respectiv zona unde urmează a se aproba, este înconjurat 

de terenuri cu destinație arabilă și mai spune că, în alte zone unde situația a fost aceeași, după ce s-au construit 

locuințele, pe terenurile arabile din imediata vecinătate s-au plantat culturi, iar procedura de fertilizare a solului a 

creeat neplăceri locuitorilor, care au făcut plângeri în acest sens și consideră că, pe viitor, pentru a evita astfel de 

situații să se aibă în vedere ca beneficiarii PUZ-ului să-și însușescă și acest aspect. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă ce soluție ar fi  în acest caz, întrucât mirosul de fertilizator este 

răspândit pe o arie mult mai largă, nu doar la câțiva metri de zona unde este folosit. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că se va informa cu privire la acest aspect, aici fiind un caz fericit 

întrucât PUZ-ul nu se face în mijlocul câmpului. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că cetățenii din Cartierul Raza Soarelui s-au plâns de acest aspect, dar 

nu se poate interzice cetățenilor să-și fertilizeze suprafețele. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că PUZ-ul acesta are aviz de Mediu, de la SANIPID. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că acesta este un aspect inerent situării în mijlocul câmpului. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că acest tip de mirosuri emană până în Cart. Electroprecizia. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 130. 

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 terenurilor situate în 

Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.110125 Săcele, nr. cad.110125 în suprafață de 

84 mp, CF nr.100468 Săcele, nr. cad.100468 în suprafață de 34 mp, CF nr.107743 Săcele, nr. cad.(1152/1-
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1153)/2, nr.top.3479/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 46 mp și CF nr.107431 Săcele, nr.cad.1982, nr. top. 

3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 761 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). H.C.L. nr. 131. 

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

hotărâre  privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului 

Săcele pentru realizarea serviciilor medicale. 

         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). H.C.L. nr. 132. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 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 – discuții în plen, nu s-a dat un aviz, au fost 2 voturi pentru, 3 abțineri  

Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Jitau Gheorghe ia cuvântul și spune că d-l consilier local Popa Cristian a identificat o serie de probleme 

juridice și economice cu privire la acest proiect. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că s-a introdus pe ordinea de zi aceeași documentație, nu s-a 

schimbat nimic, doar titlul, d-na Pantilimon menținându-și poziția inițială cu privire la această documentație; 

dumnealui mai spune că s-a emis un Certificat de urbanism în care lucrarea apare de primă urgență, atunci trebuia 

făcută de la constatarea acesteiea, fără să fie nevoie de proiect, bugetare, strada trebuia adusă la starea inițială, iar 

în termen de 6 luni trebuia să se vină cu documentația, iar faptul că cei de la Investiții nu au vrut să-și asume acest 

lucru, lucrările au fost  mult întârziate. Domnul Popa Marius Cristian spune că s-a oferit o soluți pentru rezolvare 

problemelor juridice, dar s-a venit cu aceeași lucrare, ori situația din teren necesită o soluționare și mai spun că  a 

sesizat și o serie de inadvertențe la devizul general, astfel la diverse și neprevăzute este un procent de   17-18%, ori 

standardul de cost este de 10%, ca atare a refăcut devizul general și spune că dorește să formuleze un amendament, 

în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, respectiv a valorii totale la 355.020, 32, inclusiv T.V.A., prin 

micșorarea standardului de cost pe diverse și neprăzute la 10%, cu rămânerea la fel a valorii de Construcții – 

Montaj. 

D-na Pantilimon Camelia ia cuvântul și spune că procentul de 10%  pentru cheltuielile diverse și neprevăzute 

este doar pentru lucrări noi, aici este vorba de o lucrare preexistentă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acest subiect trebuie închis, menționând că aici este o primă  chestiune 

legată  de procedură, iar a doua este legată de preț și consideră oportun să rămână prețul gândit de expert, de 

proiectant, dar că garantează că ofertanții vor veni cu maxim 65% din acastă valoare, menționând că s-au cerut 

deja oferte și subliniază că ar trebui ca indicatorii să rămână așa cum sunt. 

D-l Motoc Bogdan George întreabă care este forma de atribuire. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor depune oferte în plicuri sigilate, la Cabinetul Primarului. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că la capitolul 3.2. este prevăzută o sumă pentru pentru o autorizație 

care va fi emisă de Primărie, ori este un obiectiv al nostru, pentru care nu se percepe această taxă și întreabă de ce 

este prevăzută. 

D-na Pantilimon Camelia ia cuvântul și dă explicații cu privire la cheltuielile diverse și neprevăzute, 

menționând că procentul este de 10% în cazul lucrărilor noi, iar la lucrările preexistente este de până la  20% și 
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spune că se vor prevedea prin act adițional, în momentul în care se impun, mennționând că aceste sume nu se iau 

în calcul la momentul achiziționării. 

D-l Popa Marius Cristian  ia cuvântul și spune că nu se cunoaște de către personalul cu atribuții în acest 

domeniu  nici măcar tipul lucrării, care este una de intervenție. 

D-l Motoc Bogdan George întreabă dacă este o problemă cu legalitatea acestei hotărâri. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este o problemă în legătură cu încadrarea acestei lucrări și că nu i se pare 

normal să i se îngrădească dreptul de a decide cum crede că este corect cu privire la această lucrare. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că trebuie găsită o soluție pentru deblocarea acestei situații, altfel oamenii 

care locuiesc acolo vor avea de suferit. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu ar trebui să se cramponeze de acel CU  unde lucarea apare ca  fiind 

de primă urgență, pentru că în acest caz există o procedură aparte, este necesar un referat și un Proces verbal de 

calamitate de la ISU Brașov. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că Procesul verbal de calamitate este întocmit de autoritatea 

locală, cu delegare de la ISU Brașov. 

D-na Pantilimon Camelia ia cuvântul și spune că situația de urgență trebuie anunțată în 48h. 

D-l Motoc Bogdan George spune că este vorba de două aspecte, respectiv partea legală și cea financiară. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este vorba de  o parte legală și una tehnică și că se merge pe H.G. nr. 

28,  nu pe 907, ceea ce s-a precizat clar în preambul, întrucât procedura a fost începută și se desfășoară pe H.G. nr. 

28, unde se definește clar ce este o lucrare de intervenție și menționează că pe partea tehnică nu se pronunță, dar pe 

partea de legalitate nu există probleme. 

Se supune la vot amendamentul propus, sensul modificării indicatorilor tehnico-economici, respectiv a valorii 

totale la 355.020, 32, inclusiv T.V.A., prin micșorarea standardului de cost pe diverse și neprăzute la 10%, cu 

rămânerea la fel a valorii de Construcții – Montaj şi se  adoptă cu 9 voturi pentru, 7 abțineri. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că a trecut, întrucât era nevoie de majoritate simplă.   

Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 133. 

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

hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperirea riscurilor (PAAR) al 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). H.C.L. nr. 134. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de hotărâre 

privind pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2017 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  și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 135. 

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

hotărâre  privind acceptarea ofertei de donație a  numiților Nicolae Săvel, Nicolae Mioara, Bichir Gabriel- Marius, 

Bichir Elena-Claudia, Suciu Jutka, Biserica Penticostală Săcele prin reprezentant Gog Ioan, pentru  terenul cu 

destinație de drum în suprafață de 2760 mp,  înscris în CF nr.113710 al localității Săcele, nr.cad. 113710 și terenul 

cu destinație de zonă verde în suprafață de 231 mp, înscris în CF nr.113709 al localității Săcele, nr. cad.113709. 

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

Comisia nr. 1 –discuții în plen 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 
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D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la comisia 2 nu este aviz favorabil, întrucât au fost 2 voturi 

și 2 împotrivă. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că  a rămas o problemă care nu a fost lămurită, respectiv dacă 

Compania Apa intenționează să facă lucrări în zonă, nu este absolut necesar să fie preluat drumul, dacă se va 

prelua, consideră că lucrarea va fi urgentată, dacă nu, Compania Apa poate să facă lucrarea cu acordul 

proprietarilor, dar va dura ceva mai mult. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este vorba despre necesitatea de a-l prelua, în condițiile în care Compania 

Apa poate executa lucrările cu acordul proprietarilor și nu consideră că asta ar însemna mai mult ca orizont de 

timp. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că subscrie la ce a spus antevorbitorul, întrucât a existat o situație 

similară și s-a cerut acordul proprietarilor, care au dat declarații notariale și lucrările au decurs foarte bine și mai 

spune că proiectul este intitulat greșit, întrucât nu se specifică categoria de folosință a terenului care este arabilă, 

prin PUZ terenul are destinația de drum, într-adevăr,  dar categoria de folosință este de teren arabil. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că susține preluarea acestui teren, pentru că se creează astfel 

oportunități de dezvoltare și consideră că nu ar trebui să ne cramponăm de niște detalii. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că lucrările ediliare se pot face doar pe drumurile publice, iar în ceea ce 

privește acordul proprietarilor, trebuie să existe un consens unanim și va fi ceva mai greu ca toți să se pună de 

acord. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că există doar 6 proprietari, iar în cealaltă situație a fost vorba de zeci 

de proprietari și întreabă cine va executa lucrările de asfaltare pentru acel drum, dacă-l preluăm. 

Se supune la vot  și se aprobă cu 10 voturi pentru, 6 abțineri. H.C.L. nr. 136. 

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

hotărâre  privind scoaterea din evidențele fiscale a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate. 

         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 11 voturi pentru, 5 abțineri. H.C.L. nr. 137. 

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

aprobarea rectificării Bugetului local, a Bugetului  activităților finanțate  integral din venituri proprii  pe anul 2017 

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

financiar pe 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 14 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 138. 

        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 de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții pe anul 2017 

al R.P.L.P. Săcele R.A.. 

         D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că s-a făcut o analiză asupra secțiunii de venituri și cheltuieli 

întrucât se are în vedere realizarea depozitului de lemne, ceea ce duce la influențarea negativă a profitului, 

necesitând și rectificarea Programului de investiții. Dumnealui menționeză că acest depozit se va realiza pe un 

teren închiriat. 

       D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și întreabă când va prezenta Regia bilanțul pe anul 2016. 

       D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că acesta a fost prezentat demult Consiliului Local. 

       D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și solicită detalii cu privire la locația acestui depozit. 

       D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că depozitul va fi în zona fostului CAP.    

      Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 139. 
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      D-nul Preşedinte propune să se treacă la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru  aprobarea prețului de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT 

(diverse tari), destinat valorificării către populație, condiția de livrare loco depozit, situat pe raza Municipiului  

Săcele. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că, în urma consultării cu conducerea Primăriei, s-a ajuns la acest 

preț, s-a cuprins tot ce trebuia pentru a avea în calcul toate aspectele, dar și pentru a se veni și cu un preț accesibil 

și prezintă altgorimul de calcul pentru acest preț,  menționând că a rezultat un preț de vânzare de 171 lei/mst, cu 

T.V.A. inclus a lemnului în depozit. D-l Director mai spune că pentru paza depozitului s-a luat inițial în calcul un 

sistem de supraveghere video, dar deoarece era prea scump, paza va fi asigurată de un agent 12h, alternând cu 

echipa de intervenție. La toate cheltuielile se adaugă cele indirecte de 10% și profitul modic de 15%. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că la fundamentarea bugetului pe anul viitor să se aibă în vedere și 

montarea unui sistem video care este foarte eficient. 

D-l Director mai spune că fiind o activitate nouă, este vorba de o prognoză. 

D-l Sterpu Ciprian întrebă când se va începe activitatea. 

D-l Director spune că a convenit cu d-l Primar pentru data 1 septembrie, dar trebuie urmați o serie de pași, 

dintre care primul este adoptarea acestei Hotărâri și încheierea Contractului de închiriere, autorizarea ca punct de 

lucru, ca depozit și încheierea contractului cu paza. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă cele 12 luni de chirie se socotesc de la începerea activității. 

D-l Director ia cuvântul și spune că de la data încheierii contractului se plătește chiria. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă lemnul care merge spre depozit este în afara cotei 

aprobate pentru populație. 

D-l Director spune că din cota de 8000 mc pentru populație, o parte ajunge în depozit. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă la depozit vor fi oameni care să încarce materialul lemnos. 

D-l Director ia cuvântul și spune că se urmărește ca cheltuielile să fie cât mai mici, drept pentru care se va 

delega personal silvic la depozit, iar încărcatul și transportul cad în sarcina beneficiarului. 

D-l Bălășecu Marius întreabă dacă cum este prețul propus față de piață. 

D-l Director ia cuvântul și spune că s-a avut în vedere și prețurile de pe piață, astfel la Zărnești este 180 

lei/mst,  iar Kronstadt vinde  cu 200 lei/mst.   

 D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă se va face față cererii de lemn. 

D-l Director ia cuvântul și răspunde că nu. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că vor mai exista cereri și probabil va fi o criză de lemn. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, în condițiile în care cantitatea de masă lemnoasă este limitată, ne 

aflăm în situația în care lemnul se poate da cu 110 lei/mst loco drum auto forestier sau cu 171/mst în depozit și 

întreabă cum se va face la modul concret acest lucru, oamenii vor fi redirecționați de la barieră la depozit, în 

condițiile în care  acolo nu este material lemnos, să achiziționeze la un preț mai mare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt foarte multe solicitări, au fost stabilite niște criterii, la care au lucrat  

d-l Pascu, d-l consilier local Nițescu și s-a dat drumul la cereri, dar sunt cetățeni care nu au vrut să ia lemnul din 

pădure și mai spune că depozitul va fi un succes, iar de anul următor se dorește să se meargă exclusiv pe varianta 

de depozit, întrucât este un preț decent, iar  lemnul se găsește pe toată perioada anului. 

D-l Director ia cuvântul și spune că pentru a merge excluiv pe depozit, ar fi oportun un teren mai mare dat în 

administrarea Regiei, întrucât este nevoie de o linie tehnologică, de personal pentru creșterea eficienței și onorarea 

cerererlor, întrucât acum este o suprafață prea mică pentru a derula un proiect de așa anvergură.   

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că trebuie găsită o soluție pentru încărcarea lemnului, trebuie să se 

achiziționeze utilaje, altfel se generează un cost suplimentar pentru populație. 

D-l Director ia cuvântul și spune că dacă ar avea o suprafață mai mare s-ar putea achizăționa și utilaje. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere și accesul în CAP, că necesită atenție și 

drumul de exploatare. 

D-l Mureșan Marius ia cuvântul și spune că are o nelămurire și că nu este corect ca din cota de  8000 mc să se 

dea și la barierră și în depozit și consideră că ar trebui suplimentată această cotă, pentru că dacă toată lumea 

trebuie să-și ia lemnul din pădure, nu mai rămâne pentru a se aduce în depozit. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în depozit vor fi 1.000 mst și nu se va rămâne fără lemn acolo. 
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D-l Pascu Lucian Ioan  ia cuvântul și spune că se are în vedere varianta de a merge, începând cu anul viitor, 

exclusiv pe depozit. 

       D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că sunt discuții în rândul populțaiei cu privire la dubele care intră în 

pădure și aduc lemne pentru oameni. 

D-l Director ia cuvântul și spune că există radarul pădurilor, aplicație care permite verificarea autovehiculelor 

care intră în pădure. 

  D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă câte cereri de lemne au fost onorate până acum. 

  D-l Director ia cuvântul și spune că aproximativ 160 din 200 de cereri câte au fost înaintate, menționând că 

în perioada 1 mai-15 septembrie nu se permite exploatarea arboretului cu frunze regenerabile, astfel exploatarea se  

face pe alte categorii și se va exploata o cantitate mai mică.   

          Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 141. 

   D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă din depozit vor putea cumpăra și cei care nu au depus cereri 

pentru lemn până la 31  martie. 

   D-l Primar spune că acest lucru este posibil dacă va exista excedent. 

   D-nul Preşedinte propune să se treacă la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre hotărâre pentru aprobarea schimbării categoriei de folosință forestieră a unor suprafețe de 

terenuri. 

D-l Director ia cuvântul și spune că este vorba despre un SF, s-a depus o cerere de finanțare, dar este necesară 

schimbarea categoriei de folosință de la „pădure” la „drum auto forestier”, iar această hotărâre se contituie în piesă 

la dosar. Dumnealui mai spune că pentru a fi executat acest proiect, trebuie recoltați 1.400 mc. 

 D-l Géczi Gellért întreabă dacă s-au mai făcut demersuri cu proprietarii afectați 

         D-l Director ia cuvântul și spune că mai sunt doi proprietari care vor vinde.  

         Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 142. 

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

de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 44/29.09.2016  privind  aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de 

transport public local de călători aparţinând  S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-l Mormoloc Viorel ia cuvântul și spune că facilitățile la transport pentru elevi, respectiv eliberarea  de  

abonamente  gratuite, se face, în baza H.C.L. nr. 44/29.09.2016, până la data  30 iunie, iar ca urmare a adresei 

Liceului Tehnologic Victor Jinga care solicită  eliberarea  de  abonamente  gratuite  pentru  transportul  local 

pentru  elevii  care  frecventează  şcoala  profesională  în luna iulie 2017, este ncesară o hotărâre a Consiliului 

Local în acest sens. 

D-l Géczi Gellért spune că nu s-a primit o hotărâre a Consiliului de administrație. 

Se supune la vot  și se aprobă cu 10 voturi pentru, 3 abțineri. H.C.L. nr. 140. (D-nii consilieri locali Popa 

Marius Cristian, Copoț George Robert și Mureșan Dan Marius lipsesc momentan din sala de ședințe). 

D-nul Preşedinte anunță că  se trece la punctul nr. 15  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru majorarea capitalului social al SC Servicii Săcelene SRL și actualizarea actului constitutiv  in 

mod corespunzator. 

          D-l Director ia cuvântul și spune că s-a solicitat majorarea capitalului social a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

cu suma de 150.000 lei reprezentand:   

- Achiziția unui microbuz second hand de 17/29 locuri în vederea operării curselor ce nu asigură o capacitate 

de transport la nivelul unui autobuz; 

- Introducerea unui sistem modern și eficient de validatoare de bilete concomitent cu introducerea biletelor 

tipărite pe hârtie termică; 

- Achiziția și realizarea unui sistem de supraveghere video on-line în autobuze simultan cu introducerea 

accesului la internet WI-FI. 

    D-l Mureșan Dan Mariu  ia cuvântul și întreabă dacă microbuzul care a fost propus spre cumpărare nu poate 

deservi și alte curse în interiorul localității,  în vederea extinderii traseului. 

   D-l Primar ia cuvântul și spune că pentru extinderea traseului este necesară licența de traseu. 

  D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că este de acord cu aceste îmbunătățirile propuse, dar în lipsa 

unui Consiliu de Administrație, dacă se votează în mod greșit, întreabă care ar fi repercusiunile, pentru că d-na 
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Director executiv a spus că a primit un e-mail de la Ministerul Finanțelor prin care se menționa despre 

obligativitatea existenței unui Consiliu de Administrație. 

     D-na Secretar ia cuvântul și spune că e-mail-ul este doar o recomandare, nu o obligativitate. 

     D-l Director ia cuvântul și spune că prin Contractul de Administare i s-au trasat atribuții totale, cu 

răspundere totală, iar în ceea ce privește Consiliul de Administrație, săptămâna trecută s-a primit o adresă unde 

se menționează că acesta nu este obligatoriu. 

     D-nii consilieri locali solicită ca această adresă să le fie înaintată. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă acest microbuz se va achiziționa direct sau prin intermediar. 

      D-l Director ia cuvântul și spune că s-a primit o ofertă de la firma vânzătoare. 

      D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că a căutat acest model pe un site de specialitate, cu aceleași 

specificații tehnice și l-a găsit la 9205 euro, inclusiv T.V.A., față de valoarea propusă de 13.000 euro. 

      D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și întreabă dacă nu se poate achiziționa unul nou. 

       D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că la eficiență și amortizare apare prețul de 4,75 lei/ l motorină și 

spune că prețurile pe SEAP sunt undeva între  3,95- 4,05 lei și spune că ar trebui inițiată o procedură pentru 

reducerea tarifului. 

      D-l Director spune că este vorba de prețul la pompă pentru autobuze, echivalent și la microbuz, dar s-a 

lansat procedura pe SEAP pentru combustibil. 

     D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că ar trebui să se introducă tonomate pentru cumpărat bilete acolo 

unde nu sunt furnizori, pentru ca șoferii să nu mai vândă bilete în autobuz. 

 D-l Director ia cuvântul și spune că se va lua în calcul și acest aspect, dar este o investiție în jur de 50.000 

euro. 

     D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că se raliază celor spuse de d-l consilier local Sterpu și atrage 

atenția  că microbuzul achiziționat trebuie să fie în stare tehnică bună, pentru a nu rămâne pe traseu defect. 

 D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și întreabă până când se vor achiziționa la S.C. Servicii Săcelene 

S.R.L. doar mijloace de transport second-hand, în condiția în care la cealaltă instituție aflată în subordinea 

Consiliului Local se achiziționează autoturisme noi. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se poate face o încercare să se achiziționeze un autobuz nou, ceea ce ar 

însemna cam 200.000 euro, dar ar trebui ca mai întâi să se reînnoiască parcul auto al societății și să se ajungă 

cu toate autobuzele măcar la nivelul anului 2000; în ceea ce privește microbuzele, la anul se poate opta pentru 

achiziția unuia nou. 

  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că poate starea autobuzelor este afectată de actele de vandalism 

comise, drept pentru care montarea unui sistem de supraveghere video este binevenită și mai spune că și foarte 

multe firme private optează pentru varianta second-hand, din cauza costului de achiziție mai bun și a perioadei 

de amortizare mai scurte.   

      Se supune la vot  și se aprobă cu 12 voturi pentru, 4 abțineri. H.C.L. nr. 143.        

            D-nul Preşedinte anunță că se trece la punctul nr. 15  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre privind  aprobarea listei de ierarhizare cu solicitanții de schimb locuințe ANL și repartizarea a 2 unități 

locative ANL din Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl. 20. 

 D-nul Matei Ioan dă citire proiectului de hotărâre. 

            D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă este vorba de un schimb. 

            D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că de la data la care s-a făcut repartizarea inițială, s-au produs o serie 

de modificări în situația familială, unele familii au mai mulți membri, mai există situații speciale, sens în care au 

existat cereri pentru schimburi locative, cărora până acum nu li s-a putut da curs, întrucât nu au existat unități 

locative disponibile. Dat fiind că s-au acum s-au eliberat 2 apartamente din fondul locativ ANL  din Cartierul 

Stefan cel Mare,  apartamentul 8 din sc. A bloc 20 și apartamentul 11 din sc. C din același imobil,  s-a  impus 

actualizarea dosarelor depuse, astfel a fost transmisă către cei 18  solicitanți înscrisi pe lista de asteptare o adresă 
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prin care s-a solicitat completarea dosarelor de schimb cu documentele necesare. În urma analizării și punctării 

dosarelor, în baza ,,Criteriilor- cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și  

repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii“, stabilite în Anexa nr. 11 din H.G. nr.  962/2001, a fost 

întocmită  lista de ierarhizare a solicitărilor de schimb locuințe ANL și înaintată propunerea de repartizare a două 

unități locative către primele pozitii aflate pe  listă. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că prima persoană aflată pe această listă este parte civilă într-un 

dosar penal cu Primăria. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că pentru această repartiție au fost analizate documentele depuse, 

solicitarea a fost pentru un schimb cu o locuință la parter, dat fiind problemele de sănătate ale copilului, iar analiza 

a fost strict obiectivă, pe criterii, fără a se lua în calcul alte aspecte și i s-a pus la dispoziție o locuință la etajul I, 

fiind singura disponibilă. 

  D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă nu se poate găsi o soluție pentru a primi o locuință la parterul imobilului, 

eventual acceptarea unui schimb de către cei care dețin un imobil la parter. 

 D-l Matei Ioan ia cuvântul și spune că acum s-a făcut tot ce permite legea, i s-a oferit o locuință la cel mai 

jos nivel disponibil. 

   Se supune la vot  și se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 144. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a da răspuns cu privire la modul în care au fost duse la îndeplinire 

sesizările făcute de d-nii și d-nele consilieri locali în plenul ședințelor anterioare, pentru fiecare în parte. 

    D-nul Preşedinte propune, după expunerea d-lui Viceprimar, să se treacă la sesizări din partea d-nilor și  

d-nelor consilieri locali. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și  spune că, după ploile din seara trecută, Cartierul Electroprecizia a fost 

afectat și mai spune că este necesară și o dezinsecție întrucât au apărut țânțarii. Dumnealui mai spune că a fost pe 

strada Florilor, strada nou construită, care este bine trasată, dar  a sesizat că sunt unele îngustări în a anumite zone. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că această configurație este dată de ridicarea topo, nu știe dacă au fost 

afectate proprietățile, dar aceasta este configurația drumului. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că trasara este corectă, drumul a fost bine realizat. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că așa a fost PUZ-ul, drumul a fost făcut în conformitate cu acest PUZ. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că după ce se va asfalta, în week-end se poate închide circulația și să 

fie deschis pentru role și biciclete. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că ar fi necesar să se facă ceva și cu trotuaul din zona centrală. 

Totodată, dumnealui mai spune că proprietarii de câini nu respectă regulile, nu adună după ei și merg cu aceștia în 

zonele de joacă destinate copiilor. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, pe de altă parte, caii care tranzitează străzile municipale lasă în 

urma lor mizerie pe care nu o adună proprietarii lor, dar moneda se bate doar pe proprietarii de câini. 

D-l consilier local mai spune că în Cartierul Electroprecizia s-au demarat lucrări la parcuri care au rămas la 

acest stadiu, astfel Parcul Vire nu este  terminat și nici Parcul Mihai Eminescu, iar curățenia în parcuri lasă de 

dorit. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că în Brașov sunt multe locuri destinate proprietarilor de 

animale și spune că s-ar putea amenaja și în Săcele un astfel de loc, dumnealui mai spune că la intrarea din B-dul 

George Moroianu spre Piața in Precizia trotuarul este foarte îngust într-o parte și larg în cealaltă parte și întreabă 

dacă nu se pot echilibra. Domnul consilier local întreabă când se va începe efectiv activitate la Centrul 

Multicultural și dacă li se pot da niște informații cu privire la Sărbătoare de Sântilie. 

D-l Primar ia cuvântul și spune, legat de Centrul Multicultural, că au fost depuse ultimele documentații cerute 

de ISU și că în două săptămâni ar trebui ca Centrul să fie funcțional; referitor la Sântlia spune că evenimentul se va 

desfășura pe perioada a 4 zile și va cuprinde manifestări dedicate tuturor categoriilor de vârstă, se va desfășura pe 

stadionul municipal, iar evenimentele de vineri vor avea loc în P-ța Unirii. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că apreciază calitatea lucrărilor de infrastructură stradală și spune 

că ar trebui tunsă vegetația de pe străzile care dau în ocolitoare și obturează vizibilitatea, respective străzile Ciucaș, 

Avram Incu, etc. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au luat în calcul astfel de lucrări, s-au propus astfel 2 sesiuni de tundere a 

vegetației, una în lunile iunie-iulie și una în luna septembrie, dar sunt peste 200 de străzi și implică costuri. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și întreabă dacă există o evidență a suprafețelor verzi de pe străzi. 
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D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că există o oarecare evidență, în sensul că ce s-a făcut până acum s-a 

măsurat și se va merge pe acest sistem. În ceea ce privește celelalte sesizări, spune că lucrările din Parcul Vire s-au 

încheiat, cu excepția gardului, care trebuie achiziționt și montat, dar s-au demarat procedurile de achiziție în acest 

sens; față de curățenia din parcuri, aceasta se face cu firma de salubrizare, dar oricât s-ar face, aceasta nu se 

păstrează. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că str. Oituz arată foarte bine în urma lucrărilor de reabilitate, felicită 

administrația pentru acest lucru, deasemenea mai spune că strada nouă (str. Florilor) este bine realizată, dar spune 

că ar trebui asfaltată acum cât nu are denivelări. Dumnealui mai spune că s–au amenjat parcări noi în Cartierul 

Electroprecizia, dar la parcarea din fața Magazinului Profi trebuie rezolvată o problemă, întrucât s-a trasat greșit, 

iar  în spatele locului amenajat pentru parcare este marcajul de trecere de pietoni, iar odată amenjată parcarea nu 

mai există trotuar și consideră oportun să se remedieze aceste aspecte. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la parcarea din fața Magazinului Profi sunt 3 cămine care au constituit 

o problemă o problemă, întrucât  a înțeles că nu este voie să se facă parcare peste cămine, fapt pentru care s-a ales 

această soluție. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că și în fața Policlinicii sunt parcările greșit trasate, iar marcajul de 

parcare pentru persoane cu handicap nu este respectat. Dumnealui mai spune că nu există în fața Policlinicii o 

parcare rezervată pentru serviciul de Salvare și că în fața Școlii Gen. Frații Popeea este o țeavă de gaz, de 10-12 

ani, care trebuie adusă la nivelul trotuarului. O altă problemă pe care a mai sesizat-o este cea a gunoiului menajer 

și spune că luarea unor măsuri ca inscripționarea cu mesaje de tipul „Păstrați curățenia!” a containerelor sau 

rearanjarea acestora dau efecte benefice și spune că este necesară aducerea unor containere pentru carton, întrucât 

în zona magazinului Profi se aduc cartoane de la 3 magazine. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că aceste magazine trebuie să aibă contract de salubrizare, ca persoane 

juridice, fapt pentru care ar trebui să primească înștiințări din partea operatorului de salubrizare. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că persoanele juridice găsesc tertipuri de a ocoli legea când este vorba de 

aceste aspecte. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că a rezolvat o parte din probleme cu d-l Viceprimar, dar vrea să 

atragă atenția asupra unui incident care a avut loc în parcul din Electroprecizia, unde a avut loc o altercație între un 

grup de cetățeni și Poliția Locală, iar polițiștii locali le-au spus că s-a decis în Consiliul Local că accesul în parc nu 

se mai poate face după ora 21.00. 

D-l Țăruș Romeo Nicolae ia cuvântul și spune că s-a asimilat cu parcul din Ștefan cel Mare, dar există o 

propunere în acest sens, de a se stabili un program, o listă de activități care se pot/ nu se pot face în parcuri. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la stația de gaz de pe Valea Largă nu există împrejmuire, 

vegetația a cuprins totul, iar stația este în funcțiune, constituindu-se într-un pericol pentru populație și spune că 

trebuie să se notifice Distrigaz-ul, întrucât îi revine sarcina de-și întreține activele și ar trebui să li se dea și un 

termen de realizare. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că pe str. Lapedatu există  cămine neacoperite. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în minivacanța de Rusalii la intrarea la 7 Scări erau instalați 

comercianți cu grătare, iar când au fost întrebați, au spus că au autorizație din partea Primăriei și spune că nu ar 

trebui să se mai elibereze astfel de autorizații pentru această locație. 

D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că pe str. Pandurii s-au colmatat canalele și au deversat, iar 

pluviala de la intersecția str. Pandurii-Trandafirilor este colmatată, apele spălând pietrișul de pe str. Nicolae Iorga. 

O altă problemă ridicată este în zona Dârbav und s-au făcut excavații pe o parcelă, iar acum acolo se depozitează 

gunoaie. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acolo s-a exploatat balastrul, iar locul nu a fost adus la starea inițială și 

s-a făcut o adresă către proprietar în acest sens. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că materialele propuse pentru a suplimenta ordinea de zi ar 

trebui transmise mai repede pentru studiu. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acesta sunt transmise atunci când se finalizează. 

D-l Mureșan Dan Marius mai spune că șefii departamentelor din cadrul Primăriei ar trebui să rămână în sală, 

întrucât mai sunt probleme care îi implică. Dumnealui mai spune că trebuia să fie o întâlnire cu privire la Cart. 

Raza Soarelui care nu a mai avut loc. 

D-l Primar spune că i-a așteptat la discuții și este deschis în continuare. 
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D-l consiler local mai spune că sunt firme care execută lucrări în Săcele și ajung să facă lucrările după bunul 

plac, fără a respecta documentația și nu-i trage nimeni la răspundere, astfel pe strada Oituz  s-a schimbat soluția 

tehnică, sens în care a solicitat pentru ședința de astăzi să se aducă dispozițiile de șantier întocmite de arhitect cu 

acordul dirigintelui de șantier, dar nu au fost aduse și nu crede că există și se vor face la sfârșitul lucrărilor fără 

acordul proiectantului; dumnelui spune ca s-a turnat asfalt fără a se da amorsă și nu există documente în acest sens, 

ceea ce face ca pământul să se miște, că existe perne de aer, care vor compromite lucrarea. Dumnealui mai spune 

că insistă ca la sfârșitul lucrărilor să se ia „carotă” în locurile indicate de dumnealui, întrucât pământul se mișcă, a 

văzut că existau perne de aer și totuși s-a afaltat și specifică faptul că d-na Pantilimon Camelia nu știe că există 

comisia de recepție a lucrărilor și convocarea trebuie făcută ca atare. 

D-l Primar spune că aceste aspecte vor fi luate în calcul la plata lucrării. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă nu s-au făcut plăți parțiale și spune că dacă va semna 

Procesul verbal de recepție a lucrărilor, o va face cu mențiuni. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că suntem contrânși de un Acord-cadru. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că trebuie avută o grijă mai mare la delegarea dirigentelui de 

șsntier. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că se pare că executantul agreează, împreună cu unii din 

executiv, anumiți diriginți de șantier care să nu facă notă discordantă și consideră că aceștia ar trebui contractați de 

alte persoane decât cele din executiv. 

  D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că un astfel de caz concret este în cazul recepției la blocul 

ANL, unde dirigintele de șantier nu știa locația. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că pe pagina web oficială a Municipiului apare, pentru fiecare 

dintre consilierii locali, o adresă de e-mail de contact care nu poate fi accesată. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că pe str. Cloșca este o porțiune foarte deterioarată. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că acolo este argilă, care înghite piatra, astfel că trebuie 

decopertată, pus un strat de nisip, iar apoi piatră, pentru a evita înghițirea pietrei. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă rapoartele de activitate ale consilierilor locali vor fi postate pe site-ul 

instituției. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că a fost transmisă o invitație pe e-mail de către Asociația Gil Corona pentru 

un eveniment, care nu a fost diseminată și  consilierilor locali. Dumneaei mai atrage atenția asupra termenelor de 

răspuns, pentru că personal nu i s-a răspuns la o solicitare în termenul legal. 

Reprezentantul din partea Asociației Gil Corona ia cuvântul și spune că solicitatrea a fost transmisă pe 25 

aprilie, s-au solicitat date publice, dar nici acum nu s-a primit un răspuns. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că această adresă a fost dată spre analiză comisiei de evaluare. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că trebuie o comunicare între cele două entități și spune că este 

o lipsă de comunicare. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna mai spune că s-a discutat că se va face un regulament în ceea ce privește 

sponsorizările  oferite de RPLP. 

D-l Viceprimar spune că acesta va fi elaborat  de către Consiliul de Administrație al Regiei. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că pe str. Ciucaș este un „biscuit” rupt, nu pe trotuar, unde a înțeles că 

se va interveni, ci pe carosabil. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că sunt 4 biscuiți rupți, care se vor înlocui. 

D-l Géczi Gellért spune că pe str. Brazilor la nr. 13-17 nu s–a făcut nimic. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-au deplat 3 echipe în teren, acolo este o canalizare mixtă, pluvialo-

menajeră, pe strada aceea nu se nu se plătește canalizarea. Dumnealui mai spune că acolo s-a intervenit cu utilaje 

de la Compania Apa, dar nu s-a putut rezolva problema. 

  D-l Géczi Gellért spune că pe str. Zizinului, în dreptul imobilului cu nr. 16 caroabilul asflatic s–a deformat. 

Dumnealui mai spune că a avut o întâlnire cu d-l Bărbulescu de la Direcţia Pentru Monitorizarea şi Protecţia 

Animalelor și s-a discutat despre acceptarea a doi noi membri în Asociație, respectiv Crizbav și Prejmer, ceea ce 

înseamnă o sursă de venit suplimentară, care se se va folosi fie pentru  reduce cuantumul cotizației sau se vor 

pentru extindere, întrucât se are în vedere amenajarea unui obor pentru a ține și alte animale (cai, oi). D-l consilier 

local mai întrabă care este stadiul cu acordul-cadru pentru lucrările de asfaltare, dacă se va face sau va fi licitație 

separată pentru fiecare lucrare în parte. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că a fost finalizat caietul de sarcini pentru acest acord-cadru. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuie discutată problema montării de limitatoare de viteză pe str. 

Unirii în comisia de circulație. Dumnealui mai spune că pe B-dul Brașovului, la nr. 310-314 se adună apa la 

marginea carosabilului și că pe str. Petofi Sandor la nr. 74-78, pe partea cu numere pare, există un canal 

neîntreținut, care s-a blocat în urma ploilor și ar trebui intervenit. 

Un cetățean cu probleme locomotorii ia cuvântul și spune că este necesară montarea unei rampe la Biserica 

Sf. Nicolae din Baciu, dinspre stradă, precum și montarea în câteva parcuri a unor leagăne pentru persoanele cu 

dizabilități, iar o altă solicitarea eset în legătură cu Sărbătoare Sântilia, unde ar trebui să se aibă în vedere și 

accesul pentru persoanele cu dizabilități. 

Un reprezentant din partea Asociației Gil Corona ia cuvântul și spune că  a depus o petiție, o cerere de 

informații cu caracter public, în data de 24 aprilie, dar nu a primit răspuns. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că cererea nu este formulată pe Legea nr. 544, iar față de acestă 

solicitare s-a revenit cu o reclamație administrativă, la care s-a transmis răspuns. 

Reprezentantul din partea Asociației Gil Corona spune că a înțeles că răspunsul care urmează să-i parvină 

este că nu există grile de evaluare. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că s-au transmis informații legate de procedură, despre documentele 

prevăzute expres în procedura de evaluare și selecție. 

Reprezentantul din partea Asociației Gil Corona spune că există diferențe mari de punctaj între membrii 

comisiei. 

Având în vedere expirarea mandatului de președinte de ședință a d-lui consilier local Nițescu Ciprian, d-l 

Viceprimar îl propune pentru această calitate pe d-l consilier local Băilă Gheorghe. 

Se supune la vot propunerea făcută, în sensul desemnării ca președinte de ședință a d-lui Băilă Gheorghe și se 

aprobă cu 12 voturi. H.C.L. nr. 145.                                                                                                                                                                                                                                  

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 

              NIȚESCU CIPRIAN                                                                           

 

 

                                                                             Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


