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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr. 40279 /23.06.2017 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 30.05.2017, 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 titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului VOINEA 

DUMITRU - iniţiator d-l consilier local Sterpu Ciprian; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor publicitare aferente caroseriei 

exterioare a mijloacelor de transport public local de persoane   - inițiatori consilieri locali; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune 

Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a 

Contractului-cadru de închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare,către S.C. Compania APA Brașov 

S.A.– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. 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.110383 Săcele, nr. cad.110383 în suprafață de 1.095 

mp, CF nr.110382 Săcele, nr. cad.110382 în suprafață de 2.191 mp și CF nr.104403 Săcele, nr. top. 

3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 355 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.10.2016 privind scoaterea 

definitivă din fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele , a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere 

amplasate în U.P. III Piatra Mare, u.a. 28A%-0,0066 ha, u.a. 28B%-0,0246 ha, u.a. 29A% -0,0525 ha, 35A% -0,0042 

ha, 37A%- 0,0007 ha, 38A%- 0,0143 ha, 39A%-0,0762 ha,  în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion 

Șapte Scări și execuție  Tiroliană Șapte Scări-Vl.Șipoaia"- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre  privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.10.2016 privind 

scoaterea definitivă din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri 

forestiere amplasate în U.P. III  Piatra Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în 

scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina” - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan 

cel Mare, către titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale - Str. 

Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele” și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 24/30.08.2012 privind aprobare 

P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale - Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuita a unei cantitãţi  de 10 m3, lemn rotund rãşinoase pentru industrializare, 

domnului Kőpe Mihail, cu domiciliul în Municipiul Sãcele, Str. Viitorului, Bl. 9, Sc.B, Et.1, Ap. 5- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna aprilie 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; 
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12. Diverse. 

- Raport  final de audit financiar – S.C. Servicii Săcelene; 

- Raport de activitate trim. I – R.P.L.P. Săcele R.A. 

 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-na Director Executiv – ec. Coman Rodica  

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 

- d-na Arhitect-șef  - Crăciun Gențiana 

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

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

- d-na Daneș Cornelia - Compartimentul  Activități culturale  

- d-na Gabi Radu – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

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

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

- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

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

- societatea civilă 

 

La şedinţă au participat toți cei 19 consilieri locali în funcție. 

  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 27.04.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a oficia festivitatea de premiere a sportivului Radu 

Costache, căruia i s-au alocat fonduri cu destinația de premiere pentru performanțele realizate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că susținerea performanțelor, indiferent de domeniu, precum și a 

persoanelor care aduc, prin activitatea lor, un aport la creșterea prestigiului și promovarea localității, este un 

deziderat constant al administrației publice locale și mai spune că susține inițiativele în acest sens.    

D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  
pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor publicitare aferente caroseriei exterioare a mijloacelor de 

transport public local de persoane.   

            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, cu explicații referitor la sumele de închiriere pentru suprafețe, de unde s-au luat 

ca și referință. 

D-l Mormoloc Viorel ia cuvântul și spune că s-a luat ca referință tarifele  practicate de RAT Brașov, pentru 

aceeași activitate, față de care s-a mers pe valori ceva mai mici  și dă exemple concrete de prețuri propuse, 

raportate  la tarifele practicate de Brașov. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă dacă există cereri în acest sens, până acum, dacă există 

informații despre  firme interesate. 

D-l Mormoloc Viorel ia cuvântul și spune că există firme potențial doritoare, dar cereri nu au putut fi luate, 

întrucât acest demers nu putea fi inițiat în lipsa regulamentului, sens în care s-a venit și cu prezentul proiect de 

hotărâre. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că avea o nelămurire cu privire la organizarea licitației, întrucât se 

menționa că dacă nu se semnează cu prima firmă în 48h, se dă direct celei de-a doua, ori, se întreba, dacă legea 
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nu prevede să  se reia licitația, dar dumnalui mai spune că este vorba, totuși,  de o oferare, de fapt, nu o licitație 

propriu-zisă. 

D-l Mormoloc Viorel ia cuvântul și spune că este vorba de un concurs de oferte, nu o licitație propriu-zisă.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, probabil nu se va solicita inscripționarea pe tot parcul auto, pe toate 

cele 14 autobuze,  pentru  întreaga suprafață publicitară existentă, deci, nu ar trebui să existe probleme de acest 

tip. 

D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și întreabă dacă SC Servicii Săcelene pune la dispoziție doar 

mijlocul de transport, iar firma respectivă asigură restul în vederea afișării. 

D-l Mormoloc Viorel spune că societatea are obligația de a asigura 20 de zile de circulația în luna respectivă. 

 Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 119. 

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

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune Mărcușanu-Vaida-

Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-

cadru de închiriere. 

 D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că documentele au fot postate pe paginal web oficială a instituției 

și au fost îndeplinite toate termenele legale. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 120. 

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

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu 

instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.. 

         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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 121. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, 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.110383 Săcele, nr. cad.110383 în suprafață de 1.095 mp, CF nr.110382 Săcele, nr. 

cad.110382 în suprafață de 2.191 mp și CF nr.104403 Săcele, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 355 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. 

D-na Voicescu Nicoleta – Teonia ia cuvântul și întreabă dacă există un proiect pentru partea aceea din Cart. 

Ștefan cel Mare,  cu  piață, unde este și Magazinul Luca. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că există un proiect de modernizare a pieței, dar trebuie văzut statutul juridic, 

pentru că trebuie reglementat,  ca și în cazul Pieței din Precizia unde sunt probleme pe această speță,  existând și 

litigii în acest sens. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 122. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  
pentru  modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul 

forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele , a suprafeței de 0,1791 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III Piatra 

Mare, u.a. 28A%-0,0066 ha, u.a. 28B%-0,0246 ha, u.a. 29A% -0,0525 ha, 35A% -0,0042 ha, 37A%- 0,0007 ha, 38A%- 

0,0143 ha, 39A%-0,0762 ha,  în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare Canion Șapte Scări și execuție  Tiroliană Șapte 

Scări-Vl.Șipoaia". 

         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. 



 4 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 123. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 27.10.2016 privind scoaterea definitivă din fondul 

forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, a suprafeței de 0,1163 ha terenuri forestiere amplasate în U.P. III  Piatra 

Mare, u.a. 92A%-0,1070 ha, u.a. 100B%-0,0024 ha, u.a. 101A%-0,0069 ha în scopul realizării obiectivului ,,Reabilitare și 

modernizare obiectiv turistic Cascada și Canion Tamina”. 

         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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 124. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre privind 

aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului 

de închiriere. 

         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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 125. 

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

privind prelungirea termenului de valabilitate P.U.Z. „Construire locuințe unifamiliale - Str. Ciucaș (DE 264), 

extravilan Săcele” și completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 24/30.08.2012 privind aprobare P.U.Z. 

„Construire locuințe unifamiliale - Str. Ciucaș (DE 264), extravilan Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții cu privire la aspectele de urbanim și juridice 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că s–au solicitat clarificări cu privire la legalitatea prelungirii acestui 

PUZ, condițiile în care se poate prelungi, pașii de urmat, dacă este necesar afișajul și dacă trebuie reluată 

procedura. 

D-na Arhitect-șef  ia cuvântul și spune că PUZ-ul este în termen de valabilitate, fiind aprobat în perioada în 

care în lege se prevedeau explicit termene de valabilitate, respectiv 5 ani în acest caz și cererea de extindere a 

valabilității vine în această perioadă, putând să fie prelungit fără probleme, menționând că el intră în limita de 

intravilan prevăzută de noul PUG, în curs de elaborare, unde este prevăzută zonă funcțională de locuințe și spune 

că dumneai propune reluarea procedurii de afișaj, deși legea nu prevede explicit acest lucru, cu urmarea pașilor din 

norma metodologică. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă care este raționamentul pentru reluarea procedurii de afișaj. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că un motiv ar fi timpul scurs de la aprobarea acestui PUZ, pentru a ne 

asigura că cei interesați cunosc situația. 

  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că procedura este, deci pentru informare, nu pentru modificarea 

condițiilor în care a fost aprobat. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că modificarea condițiilor se poate face doar cu un PUZ modificator.     

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că este posibil că acele avize care au sta la baza aprobării acestei 

documentații să sufere modificări ca urmare a schimbării cadrului legislativ. 

D-l Viceprimar spune că nu este vorba de consultare a populației, ci de informare. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că termenul se poate  prelungi cu maximul perioadei pentru care a fost 

aprobat, aici cu 5 ani. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă referitor la PUG dacă s-au mai făcut ceva demersuri. 
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D-na Arhitect-șef  ia cuvântul și spune că acum se mai negociază niște clauze contractuale cu consultantul 

care se va ocupa de coordonrea preluării PUG-ului, se face actualizara datelor de intrare cu propuneri care se 

adaptează realitățiii curente, monitorizarea implementării acestor modificări  în PUG, aducerea la zi a datelor și 

coordonarea procesului de avizare – 36 de avize, vor mai trebui întocmite studii de fundamentare pe care între 

timp le solicită  legea, întrucât ca și municipiu cu peste 30.000 de locuitori avem studii în plus. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă cum stăm ca interval de timp. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că un termen realist din acest moment este de cca 1 an, acesta ar fi un 

termen ponderat. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă când se va intra în normalitate cu Direcția Urbanism. 

D-na Arhitect-șef  ia cuvântul și spune că este nevoie să se pună la curent cu toate datele din localitate, dar la 

o primă analiză spune că a constat că problemele existente nu au ținut integral de fostul arthitect, că există o cauză 

recurentă, pe care încă nu a descoperit-o până la acest moment, care nu ține de o persoană, întrucât există 

probleme de disciplină a cetățenilor în ceea ce privește construirea, în ceea ce priveșt modul de percepție cu privire 

la serviciile din cadrul Primăriei, se pleacă din start cu prejudecăți, deoarece oamenii fac tot felul de demersuri, 

cumpără terenuri, nu vin mai întâi la Primărie pentru a întreaba, a cere un CF de informare, iar când vin faptul este 

deja consumat, este greu de îndreptat anumite situații; referitor la termenul de soluționare, dumneaei spune că se 

prelungește atunci când ai de-a face cu documentații incorecte și incomplete, iar  termenul de soluționare decurge 

din momentul în care documentația este în regulă. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă prevederile art. 56 alin. 7 pct. 1 din OUG nr. 100/2016 se referă 

și la prelungirea documentațiilor PUZ și dă citire acestuia. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că actul normativ invocat este abrogat. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că foarte multă lume se plânge, pentru că, într-adevăr, vin cu 

documentații incomplete, dar nimeni nu-i ajută/sfătuiește în acest sens, depun aceste documentație, iar la finalul 

perioadei de răspuns, li se solicită să aducă completări și de atunci curge un nou interval și întreabă dacă la CIC nu 

se poate  ca cineva să verifice dosarul pentru a evita astfel de situații. 

D-na Arhitect-șef  ia cuvântul și spune că a sesizat acest aspect și soluția pe care o întrevede este punerea la 

dispoziția persoanei de la CIC a unei liste de control, pe care să bifeze ce primește, precum și disciplinarea 

proiectanților care depun documentații greu de urmărit. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că și cerințele sunt diferite, astfel menționeză că a depus 

planuri, apoi i s-a cerut scheme. 

D-na  Arhitect-șef ia cuvântul și spune că  în lege scrie scheme, dar la Primărie se  livrau planuri, care sunt 

clare, explicite și se suprapun perfect pe planurile de arhitectură, dar în luna aprilie  avut loc un control al 

Inspectoratului de Construcții și a fost lăsată o listă de conformare, lăsându-se ca măsură faptul că se vor primi 

doar scheme. 

D-l Primar ia cuvântul și spune  că, începând cu  1992, s-au permis tot felul de construcții ilegale/la limita 

legalului, iar acum este dificil ca într-un timp scurt să fie gestionate toate aceste situații, dar spune că speră ca  

într-un an să se intre în normalitate. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că arhitecții/proiectanții de cele mai multe ori nu vin să se consulte 

cu Arhitectul-șef, iar cetățeanul suferă din această lipsă de comunicare. 

Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 126. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  
privind acordarea gratuita a unei cantitãţi  de 10 m3, lemn rotund rãşinoase pentru industrializare, domnului Kőpe Mihail, cu 

domiciliul în Municipiul Sãcele, Str. Viitorului, Bl. 9, Sc.B, Et.1, Ap. 5. 

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

Comisia nr. 1 – aviz nefavorabil, nu reiese clar cine va beneficia de lemnul acordat, respectiv persoană fizică 

sau juridică 

Comisia nr. 2 – discuții 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu discuții  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții privind legalitatea, cu solicitarea anchetei sociale, declarației ANAF 

de venituri. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că această persoană a avut un incident, iar indiferent de situația financiară toți 

cetățenii trebuie tratați cu aceeași unitate de măsură și nu ar trebui marșat atât pe situația financiară, iar solicitarea 

este făcută pe o persoană fizică. 

D-na Pârvu Nicoleta ia cuvântul și spune că s-a depus o cerere, s-a realizat anchetă socială, s-au depus 

adeverințele de venit, respectiv cupoanle de pensii, s-au făcut verificări la ANAF, spunând că în anul 2017 nu apar 

venituri înregitrate, iar în anul 2016 acestea sunt infime. 

D-l Președinte spune că votul este secret, iar până la centralizarea rezultatelor, anunță că se trece la punctul 

nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna 

aprilie 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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 128. 

D-nul Preşedinte anunţă rezultatul votului de la punctul nr. 10, care se a trecut cu 12 voturi perntru, 7 

împotrivă. H.C.L. nr. 127. 

D-l Președinte ia cuvântul anunță că se trece la diverse, la informări, unde există două puncte, respectiv 

Raportul  final de audit financiar  al S.C. Servicii Săcelene și  Raport de activitate trim. I – R.P.L.P. Săcele R.A. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a pregătit răspunsul  la problemele ridicate de d-nii și d-nelor consilieri în cadrul 

ședințelor anterioare și dă citire fiecărei solicitări și soluționări în parte.  

D-l Președinte ia cuvântul și dă cuvântul unui reprezentant din partea Man  Power România. 

Aceasta ia cuvântul și spune că promovează locurile de muncă oferite de clienții firmei și doresc inițirea unui 

parteneriat cu Primăria în acest sens; astfel, ar dori  să publice un anunț în ziarul local, să pună anunțuri în stațiile de 

transport în comun, să distribuie flyere pentru a disemina informații cu privire la locurile de muncă disponibile și tipul de 

candidați eligibili. Totodată, menționează că reprezintă o companie de recrutare și selecție de personal, care face angajări în 

numele clienților și mai spune că există cereri pe piața de muncă. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul  și  întreabă care sunt, concret, cerințel vizavi de Consiliul Local. 

Reprezentantul din partea Man Power România  ia cuvântul și spune că doresc susținere în vederea promovării locurilor 

de muncă disponibile, respectiv publicarea unui anunț în ziarul local, afișaje în stațiile de autobuz. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că susține această inițiativă. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune, adiacent punctului nr. 1 de pe ordinea de zi, că cetățenii de onoare nu sunt 

promovați suficient, nu sunt practic cunoscuți și spune că ar fi oportun ca pe site să fie  o secțiune special dedicată, cu 

fotografii și o prezentare a acestora, precum și realizarea unui panou la Centrul Multicultural. 

     D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre privind 

acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-nului VOINEA DUMITRU. 

         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. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că susține acest tip de inițiative, recunoașterea valorilor, indiferent de 

domeniul de activitate și menționează aportul deosebit al d-lui Voinea Dumitu în păstrarea și (re)descoperirea 

valorilor mocănești. 

D-l Voinea Dumitru ia cuvântul și face o retrospectivă asupra a ceea ce înseamnă tradițiile și valorile 

mocănești, precum și activitatea de susținre și promovare ale acestora. 

Se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 118. 

D-nul Preşedinte propune să se treacă la sesizări din partea d-nilor și d-nelor consilieri locali. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că în zona Baciu – str. Canalului există o problemă cu 

grilajele, circulându-se foarte greu, o altă problemă pe care o sesizeză este cea a gurilo de canal din Cart. Ștefan 

cel Mare. Dumneaei mai întreabă când se demarează proiectul-pilot, noul sistem de depozitare a deșeurilor 

menajere. 
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D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și ridică problema mașinilor parcate haotic în Cartierul Electroprecizia, 

spunând că un autoturism este parcat pe trecerea de pietoni din zona Parcului Mihai Eminescu de o săptămână. 

Totodată, dumnealui mai spune că i-au sesizat cetățenii că elevii care ies de la Liceul Victor Jinga se dedau la 

acțiuni huligănești și consideră oportun ca o patrulă a Poliției Locale să meargă acolo în acest interval orar. D-l 

consilier local mai sesizează că la blocul 4, pe str. Aleea Episcop Popeea, trotuarul este rupt total, iar în aceeași 

zonă sunt probleme mari cu apa pluvială; o altă problemă ridicată este programarea deficitară a tipului de autobuze 

care circulă și care nu sunt adaptate fluxului de pasageri, respectiv în ore de vârf sunt puse în circulație autobuze 

mici. 

D-l Mormoloc Viorel ia cuvântul și spune că, dacă este vorba despre situația de luni de la ora 7.00, a fost o 

anomalie, un autobuz a avut probleme, dar  s–a remediat, iar de alte situații nu are cunoștință. 

 D-l Motoc Bogdan George spune că avea niște sesizări din partea cetățenilor, dar le-a discutat cu d-l 

Viceprimar. Dumnealui mai ridică problema căruțelor care circulă pe strada principală și în cartiere. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că au avut loc zilele bunului vecin și mulțumește Primăriei pentru 

implicare. Dumnalui mai spune că străzile au devenit parcări, fiind o mare aglomerație, menționând că pe strada 

Oituz funcționează un service auto, a cărui parcare nu deservește toți clienții, iar mașinile sunt parcate pe stradă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se desfășoară lucrări pe str. Oituz, pe care nu se poate intra. 

D-l Băilă Ghorghe ia cuvântul și spune că apreciază eforturile depuse în sensul rezolvării probemelor 

cetățenilor și ridică problema căruțelor care circulă pe străzile municipale și duc iarba de pe parcele private. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și mulțumește pentru susținerea celor două inițiative ale sale, respectiv 

premierea sportivului Costache Radu și conferirea titlului de cetățean de onoare d-lui Voinea Dumitru. 

Cetățenii prezenți în sală iau cuvântul și spun că cetățenii din zona Garajului se plâng că le sunt vandalizate 

casele de elevii de la Liceul Victor Jinga care merge înspre Gârcini, precum și de faptul la ore de vârf sunt puse în 

circulație autobuze mici. 

D-l Mureșan Dan ia cuvântul și întreabă care este termenul de realizare al lucrărilor de pe strada principală. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie să trecem prin această etapă, menționând că termenul de finalizare 

este 1 august. 

         D-l Mureșan Dan mai spune și că branșamentul electric de la Penny este un pericol și ar trebui aplicate 

sancțiuni și mai spune că situația din Cart. Raza Soarelui s–a blocat. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a făcut o notificare către constructor pentru situția de la Penny, iar în ceea 

ce privește Cart. Raza Soarelui se va purta o discuție. 

Cetățenii din Cart. Raza Soarelui solicită să participe la această discuție. 

D-l Primar spune că este de acord cu acest lucru. 

D-l Mureșan Dan ia cuvântul și spune că a fost convocat, în calitate de membru al Comisiei de recepție a 

lucrărilor, la recepția lucrărilor executate pe str. Oituz, dar această comisie trebuia să se întrunească de mai multe 

ori până la recepția finală, ori, din perspectiva dumnealui, această lucrare nu se execută corect nici din punct de 

vedere legal, nici tehnic, astfel, nu există un proces verbal de trasare, de control al calității, care abia acum se 

avizează, iar în aceste condiții, nu va putea semna procesul verbal de recepție la finalizare lucrării. 

D-na Iordche Mihaela ia cuvântul și întreabă dacă nu se poate purta o discuție cu privire la terenul de tenis 

care aparține  S.C. Electroprecizia, unde s-ar dori accesul pentru publicul larg, cu o taxă de intrare, eventual. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este proprietate privată, deci nu se poate decide asupra acesteia, dar 

menționează că se poate purta o discuție. 

D-l Kádár Tamás întreabă care este situația cu telescaunul din Baciu, dacă este funcțional. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în această perioadă funcționează aproape zilnic, la cerere și 

spune că acolo este proprietate privată. 

D-l Kristály László ia cuvântul și spune că în fața Școlii Generale nr. 1 din Baciu este o porțiune de drum 

surpat, iar o altă sesizare este legată de str. Câmpului, unde la ieșirea spre Brașov este o groapă foarte mare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor remedia săptămâna viitoare. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că pavelele de la ieșirea de pe str. Ciucaș stau să se surpe. 

D-l Viceprimar spune că este vorba despre rigola pluvială perpendiculară pe str. Ciucaș, iar în cursul zilei de 

luni se vor schimba biscuiții. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a văzut cum un camion de la Diasen a intrat acolo, rupând un 

biscuit. 
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O persoană cu handicap locomotor ia cuvântul și spune că pe strada Canalului, unde este  piscina Aqua Blue 

nu sunt rigole, iar la ploaie se spală tot pietrișul.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că există rigole, dar sunt înfundate,  dumnealui menționează că se va 

realiza și se va înlocui acea traversare cu profile V, problema fiind că sunt doar două rigole, dar  vor fi mai multe.  

Aceeași persoană spune că strada la care a făcut referire este ruptă pe o porțiune. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că situația este cauzată de rigola acoperită. 

D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că pe str. Ciucaș se vor face lucrări și de către Electrica, 

urmând ca asfaltul să fie desfăcut. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că Electrica trebuia să se apuce de lucrări acum câteva luni, dar s-a dorit ca 

rețeliștii să lucreze concomitent pentru ca toate rețelele supraterane să fie de tip Les, specificând că aici se vor 

înlocui stâlpii, pe cheltuiala operatorului, o lucrare binevenită, se va produce deranj, dar este inerent. D-l Primar 

mai spune că în luna iunie se vor executa lucrări de apă-canal în zona Baciu, pe B-dul Brașovului va fi deviată 

circulația, întrucât lucrările până aum au fost realizate doar pe porțiuni, haotic. Ca și lucrări conexe, la anul se vor 

face lucrări pe B-dul Brașovului, între Turcheș și Pod Dârste, cu tot ce presupune, de la canlizare, asfaltare, până la 

mobilier urban. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că parcările de pe B–dul Brașovului, în zona Turcheș determină ca 

mașinile parcate aici să blocheze și o parte din trotuar și spune că ar trebui remediată situația. 

        D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune, referitor la situația sesizată de d-l consilier local Stoea, cu service-ul 

care nu are locuri de parcare pentru clienți, că aceste lucruri pleacă de la problemele urbanistice, întrucât dacă nu li 

se dă aviz în astfel de cazuri, deși există motive temeinice, se vehiculeză că Serviciul Urbanism frânează 

dezvoltarea localității. 

        D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este aceeași situație și pe str. Canalului, unde nu sunt locuri de 

parcare pentru a deservi clienții de la  piscină.    

 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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