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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                     

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 23.03.2017, 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 încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PASCU 

LUCIAN ION, ca urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia 

- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui COPOŢ  GEORGE-ROBERT - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului 

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei către Asociația Sportivă Săcele și, respectiv, a 

sumei de 3.000 de lei către Clubul Sportiv Brașovia Brașov cu destinaţia de premiere a sportivilor care au 

obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale- – inițiatori consilieri locali; 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/ 

sportivilor care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz  la faza 

naţională sau internaţională a Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale întocmite în vederea înscrierii în cartea 

funciară a imobilului Bulevardul Brașovului –Piața Libertății- Bulevardul George Moroianu şi alipirea 

imobilelor aferente- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 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 atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului 

situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr.2, identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV şi 

aprobarea închirierii acestuia, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  DEMOCRAȚILOR  - 

FILIALA BRAŞOV- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. 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.103301 Săcele, nr. cad.1154/1, 

nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 1.244 mp, CF nr.101087 Săcele, nr.cad.1155, 

nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 în suprafață de 1.500 mp și, respectiv, în B-dul Brașovului nr.162, 
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identificat în CF  nr.113302 Săcele, nr. top.144 în suprafață de 2240 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele  

pentru a face parte din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţia  publică, cu strigare, a suprafeţelor de 

teren cu destinaţia de păşune (pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr.98 din 25.06.2015 

privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2017  la  contractele  de închiriere  pentru 

suprafața totală de  1650,82 ha, cu destinația de pășune (pajiști),  aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția 

Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă  Brașov (AMB) - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația 

Clusterului Regional Electrotehnic (ASCRET)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația ”Orașe 

Energie în România” (OER)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul 

de Acţiune Locală Gârcini”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția de 

Dezvoltare  Durabilă  a Județului Brașov (ADDJB)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 15 mc lemn lucru rășinoase 

pentru industrializare (SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Turcheș I, Săcele -iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 10 mc lemn foc către Parohia 

Ortodoxă Timiș, Protopopiatul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc,  unui număr de 

16 pensionari silvici iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Săcele a domnului Géczi 

Gellért – inițiatori consilieri locali; 

22. Diverse. 

 

- Raportul de activitate al d-lui Primar pe anul 2016. 

 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Géczi Gellért 

- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public  

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

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

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

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

- d-na Zaharescu Mihaela - Birou  Investiţii  Implementare Derulare Proiecte cu Fonduri  Internaționale 
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- d-na Radu Gabi – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- d-nul Rădulescu Eugen – Direcția Economică 

- d-nul Iacob Mădălin - Compartimentul  Monitorizare acitivități culturale și tineret 

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

- Boeriu Violeta – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- d-na Acăroaie Elena – Birou Autoritate Tutelară 

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

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

- d-l  Gabor Adrian- vicepreședintele Consiliului Județean 

-societatea civilă 

 

La şedinţă au participat toți cei 18 consilieri locali în funcție. 

  Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local prof. Kristály  László.  

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

ordinare din data de 23.02.2017, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru)  și  Procesul 

Verbal al  ședinței de îndată din data  de 23.02.2017, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 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:   

                22.  Proiect de hotărâre pentru alegerea Viceprimarului Municipiului Săcele – inițiator Ing. Popa Virgil; 

      23.  Proiect de hotărâre pentru încheierea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de acordare a subvenţiei 

pentru transportul public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 

din 28.01.2016 – inițiator Ing. Popa Virgil; 

               24. Diverse: 

           - Informare UDMR. 

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

Primar și conform dispoziției nr. 695 /16.03.2017 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  

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

de hotărâre  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului PASCU LUCIAN ION, ca 

urmare a demisiei şi declararea ca vacant a locului de consilier local al acestuia. 

         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 55. 

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

hotărâre  privind validarea mandatului de consilier local al d-lui COPOŢ  GEORGE-ROBERT. 

         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 Președinte a anunță că se ia o scurtă pauză, timp în care membrii comisiei de validare se retrag pentru a 

analiza dosarul de validare a d-lui COPOŢ  GEORGE-ROBERT. 

Comisia de validare revine și d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia – Președintele comisiei-  dă citire 

procesului verbal al comisiei mai sus citate, menționând că  s-a constatat că au fost  au fost respectate dispozitiile 

legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea  mandatului de 

consilier local al  D-nului COPOȚ GEORGE ROBERT. 

D-l Copoț George Robert depune jurământul.  

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 56. 
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        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea modalităţii de atribuire a contractului de delegare, a contractului cadru de delegare a 

gestiunii serviciului de transport public local de persoane, avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru 

efectuarea  serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza Municipiului Săcele. 

         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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 57. 

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

hotărâre  privind alocarea sumei de 3.000 lei către Asociația Sportivă Săcele și, respectiv, a sumei de 3.000 de lei 

către Clubul Sportiv Brașovia -  Brașov cu destinaţia de premiere a sportivilor care au obţinut rezultate deosebite 

la campionatele naționale și internaționale. 

         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, cu discuții 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul şi spune are un amendament,  în sensul virării sumelor propuse pentru toate 

cele patru persoane nominalizate în contul Asociației Cultural Sportive  „Izvorul” Săcele, cu menționarea strictă a 

destinatarilor, precum și a sumei de care beneficiază fiecare în parte, astfel: 3.000 lei pentru fiecare sportiv, 

respectiv antrenor şi mai spune că premierea efectivă ar trebui să se facă într-o festivitate separată, în prezența 

celor nominalizați. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că premierea se poate face, ca și până acum, în sala de 

ședințe, în plen. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că d-l consilier local Băilă dorește să se intervină asupra textului, respectiv 

schimbarea Asociației către care se alocă banii cu destinația de premiere sportivi, de la Asociația Brașovia la 

Asociația Cultural Sportivă  „Izvorul” Săcele, menționarea expresă a destinatarului, respectiv a sumelor alocate 

pentru fiecare sportiv și antrenor în parte și dă citire acestora și sumelor de care vor beneficia.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă se va schimba și titlul hotărârii. 

D-na Secretar spune că se va schimba și titllul și dispozitivul și menționează că, întrucât d-nul conslier local 

Băilă este beneficiar, în calitate de antrenor, amendamentul trebuie să vină din partea inițiatorului, respectiv a  

d-nului Stoea. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă, vizavi de amendamentul formulat, dacă se pot premia sportivi care 

nu fac parte din asociația respectivă. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că aceste sume sunt alocate asociației cu destinația clară de premiere a 

acestor sportivi. 

 D-nul Stoea Gheorghe ia cuvântul și formulează un amendament,  în sensul virării sumelor propuse pentru 

toate cele patru persoane nominalizate în contul Asociației Cultural Sportive „Izvorul” Săcele, cu menționarea 

strictă a destinatarilor, precum și a sumei de care beneficiază, după cum urmează : „Se aprobă alocarea sumei de 

6.000 lei  către  Asociația Cultural Sportivă  „Izvorul” Săcele, cu destinația de premiere a sportivilor care au 

obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale și internaționale și anume, sportiva  Haralambie Daniela 

Vasilica -1500 lei,  Antrenor Magdo Csaba – 1500 lei, sportiva Trâmbițaș Diana Andreea  - 1500 lei, Antrenor- 

Gheorghe Băilă -1500 lei”, se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere H.C.L. nr. 58. 

         D-l Stoea Gheorghe mulțumește d-nilor consilieri locali pentru susținerea acestui proiect pe care l-a inițiat și 

spune că este necesar ca acești copii care au rezultate deosebite, elevi și sportivi, trebuie să fie puși în valoare. 

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 privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/ sportivilor care au 

obținut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii –aur, argint, bronz  la faza naţională sau internaţională a 

Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor. 



 5 

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

Comisia nr. 1 – discuții în plen vizavi de criteriile de departajare 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu discuții referitoare la departajare 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

         D-l  Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că stabilirea cuantumului pentru fiecare tip de concurs este un punct de 

vedere pertinent, dar a identifica acum toate aceste categorii ar presupune lungirea foarte mult a discuțiilor, iar ca 

soluție de compromis, propune stabilirea prin anexă a sumelor acordate pentru fiecare caz în parte. 

 D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că departajarea se face la nivel național, prin H.G. nr.  1447/2007 

privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, dar vine de la forumurile olimpice, Consiliul 

Local poate vota cuantumul, dar grilele sunt venite de la stat. 

          D-l  Gâdea Sorin consideră că se poate aproba cuantumul ori de câte ori este cazul. 

          D-l Primar ia cuvântul și spune că este un regulament-cadru, iar pentru fiecare ocazie, se va stabili 

cuantumul. 

 D-l Băilă Gherorghe ia cuvântul și spune că trebuie să se știe cine poate beneficia, că există anumite criterii 

de acordare, respectiv, sportivii și profesorii, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor sportive ale 

căror federații sunt afiliate la Comitetul Internațional Olimpic, care au obținut performanțe deosebite la 

acțiunile sportive internaționale și elevii care au obținut distincții/medalii la olimpiadele și concursurile 

internaționale pe obiecte de învățământ și profesorii care i-au pregătit pe aceștia și menționează că se poate 

rămâne la cuantumurile stabilite astăzi. 

 D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că trebuie luat un calcul dacă se poate acorda 1500 

lei/sportiv, pentru o echipă de 20 de sportive, de exemplu. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că apreciază inițiativa, dar un regulament-cadru nu va rezolva 

problema și consideră că nu este oportun să se revină de fiecare dată, trebuie văzut clar care este suma, dacă și 

cu cât sunt premiați și antrenorii, etc. 

 D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că administrația locală acordă niște premii mai mult simbolice, 

modice, întrucât sportivii/antrenorii primesc și de la federație, de la stat.    

 D-l Președinte spune că propune ca amendament să fie premiați nu doar elevii olimpici, ci și profesorii și 

antrenorii care au obținut rezultate deosebite. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că în regulament se specifică faptul că se acordă premii  

„elevilor/tinerilor/sportivilor din unităţile de învăţământ, cluburi ale elevilor, centrelor culturale, cluburi 

sportive, asociaţii sportive, etc., de pe raza Municipiului Săcele care au obtinut rezultate deosebite la 

olimpiadele şcolare, concursuri, festivaluri, competiţii sportive, performanţă ştiinţifică sau alte acţiuni 

naţionale şi internaţionale, în anul în curs – an şcolar anterior premierii, precum şi recompense profesorilor 

coordonatori/antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia”, ori termenul de „recompensa” este un termen mult prea 

generic. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul  și propune un amendament, în sensul completării art. 5 din Regulament după 

cum urmează: „Consiliul Local al Municipiului Săcele acordă premii elevilor/tinerilor/sportivilor din unităţile 

de învăţământ, cluburi ale elevilor, centrelor culturale, cluburi sportive, asociaţii sportive, etc., de pe raza 

Municipiului Săcele care au obtinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare, concursuri, festivaluri, 

competiţii sportive, performanţă ştiinţifică sau alte acţiuni naţionale şi internaţionale, în anul în curs – an şcolar 

anterior premierii şi recompense profesorilor coordonatori/antrenorilor care i-au pregătit pe aceştia, în limita 

bugetului aprobat, conform Anexei, care se va aproba, ulterior, prin Hotărâre de Consiliul Local”. Dumnealui 

mai spune că atunci când se stabilesc premiile, trebuie să ne raportăm și la posibilitățile noastre. 

 D-na Necula Geta spune că în regulament se specifică că premiile se acordă în limita bugetului aprobat, 

întocmai ca finanțările nerambursabile. 

 D-l Băilă Gheorghe propune un amendament, astfel „Promovarea, recunoașterea valorilor și susținerea 

performanței în educație și sport, constituie un obiectiv important pentru Consiliul Local Săcele. Prezentul 

regulament are drept scop stabilirea criteriilor și a procedurii pentru premierea 

elevilor/sportivilor/profesorilor/antrenorilor din Municipiul Săcele, care au obținut rezultate deosebite în anul 

2016,2017....... după cum urmează: 
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-Sportivii și profesorii, care își desfășoară activitatea în cadrul ramurilor sportive ale căror federații sunt 

afiliate la Comitetul Internațional Olimpic, care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive 

internaționale; 

-Elevi care au obținut distincții/medalii la olimpiadele și concursurile internaționale pe obiecte de 

învățământ și profesorii care i-au pregătit pe aceștia.   

-Premierea se va desfășura într-un cadru festiv, în plenul ședinței de Consiliu Local al Municipiului Săcele din 

luna în curs.                                                                                                                                              

 Premiul I:1500 lei 

 Premiul II:1000 lei 

 Premiul III:700 lei 

 Mențiune/Premiu Special:500 lei” 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că ar fi oportun să revizuim acest regulamnt, iar apoi să fie 

supus spre aprobare Consiliului Local. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că nu i se pare corect ca premierea să se raporteze la afilierea la 

federațiile olimpice, de exemplu ramura box nu este afiliată, putând să fie ca și criteriu federațiile naționale. 

D-l Panait Bian Cristian adaugă că premiere se poate face și pentru participanții la concursurile naționale.  

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că în regulament sunt trecute concursurile naționale și 

internaționale. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că amendamentul, așa cum a fost formulat, nu poate fi supus la vot, 

pentru că unele puncte există deja în regulament, ce ar putea rămâne din acest regulament ar fi cuantumurile. 

D-na Secretar mai dă citire o dată amendamentului, se supune la vot și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus șise aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. 

nr. 59. 

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

de hotărâre  privind însușirea Documentației cadastrale întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară a 

imobilului Bulevardul Brașovului –Piața Libertății- Bulevardul George Moroianu şi alipirea imobilelor aferente. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 60. 

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

hotărâre  pentru  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna februarie 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). H.C.L. nr. 61. 

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

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

Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în CF nr. 4494 Săcele, nr.top.468/1/IV şi aprobarea închirierii acestuia, către 

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  DEMOCRAȚILOR  - FILIALA BRAŞOV. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
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Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz nefavorabil (1 abținere, 1 vot pentru,  1 împotrivă). 

D-nul Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că a solicitat o copie după contractul cu Partidul Conservator, 

pe această locație, pentru a vedea contiunuitatea. 

Un reprezentat din partea societății civile ia cuvântul și spune că sediul respectiv nu este pe str. Zizinului, ar 

trebui alocat cu număr pe Bulevard. 

D-na Secretar spune că în evidențe apare în acest mod. 

Se supune la vot și se respinge cu 12 voturi pentru, 6 abțineri unanimitate (D-l Motoc Bogdan George mu 

participă la vot). H.C.L. nr. 62. 

D-nul Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că a depus o cerere pentru solicitarea unei locații pentru 

sediu, anterioară celei depuse de ALDE, motiv pentru care a solicitat serviciului de specialitate o copie după 

contractul cu PC-ul care să ateste continuitatea, dar pentru că nu l-a primit, nu poate vota favorabil pentru acest 

proiect. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere că acest proiect are două obiective, primul se 

referă la atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului avut în vedere, iar cel de-al 

doilea prevede aprobarea închirierii acestuia către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  

DEMOCRAȚILOR  - FILIALA BRAŞOV, ori la primul punct nu există motive de abținere. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-au mai purtat discuții pe  marginea cuprinderii a două puncte 

distinct în același proiect și s-a preconizat că într-o zi se va  întâmpla exact situația de acum. 

           D-na Secretar spune că acest lucru nu este ilegal.  

  D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 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.103301 Săcele, nr. cad.1154/1, 

nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1 în suprafață de 1.244 mp, CF nr.101087 Săcele, nr.cad.1155, 

nr.top.3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 în suprafață de 1.500 mp și, respectiv, în B-dul Brașovului nr. 162, identificat 

în CF  nr.113302 Săcele, nr. top.144 în suprafață de 2240 mp. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că s-a discutat despre necesitatea reprezentării grafice a 

imobilelor/obiectivelor supuse analizei, ceea ce nu s-a făcut nici de acestă dată, existând nemulțumiri în acest sens, 

menționând că dacă se persistă cu acest lucru se va propune acordarea de sancțiuni celor care nu dau curs 

solicitării. 

        D-na Radu Gabi ia cuvântul și spune că se vor pune pe un ortofotoplan, pe viitor și că s-au prezentat schițe în 

ședința pe comisii de specialitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 63. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele  pentru a face parte 

din Comisia de evaluare a ofertelor la licitaţia  publică, cu strigare, a suprafeţelor de teren cu destinaţia de păşune 

(pajişte), aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și îl propune și pe d-l Copoț George Robert ăentru a face pe parte din această 

comisie, întrucât este săcelen, cunoscând deci zona. 
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D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că din această comisie fac parte mai mulți membri, inclusiv din aparatul 

de specialitate și întreabă dacă s-a luat în calcul acest lucru pentru a nu ajunge la un număr par de membri.  

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că ar fi util să se dea citire componenței comisiei. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această hotărâre va fi urmată de o dispoziție prin care se vor desemna 

membrii din cadrul aparatului de specialitate, menționând că vor fi oameni serioși, cu atât mai mult cu cât s-a 

pierdut procesul în primă instanță pe această speță. 

D-l Președinte dă citire propunerilor făcute, respectiv d-l Motoc George – membru titular, d-l Jitaru Gheorghe 

– membru supleant. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că face parte și din alte comisii, considerând oportun să  parte din 

această comisie și alți domni consilieri locali. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și propune un amendament,  în sensul desemnării d-lui Copoț George Robert, ca 

membru titular și a d-lui Mureșan Dan Marius ca membru supleant, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate 

(19 voturi pentru). 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și întreabă dacă nu se impune votul secret. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că nu este vorba de un interes personal, ci este aferent activității 

desfășurate, ca atare nu se impune vot secret. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 64. 

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

hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 65. 

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

hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2/2017  la  contractele  de închiriere  pentru suprafața totală de  

1650,82 ha, cu destinația de pășune (pajiști),  aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 66. 

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

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția Metropolitană pentru 

Dezvoltare Durabilă  Brașov (AMB). 

         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). H.C.L. nr. 67. 

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

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația Clusterului Regional 

Electrotehnic (ASCRET). 

         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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că la aceste asociații nu a fost atașat raportul de activitate și nu 

se știe pentru ce se duc acești bani de la bugetul local. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că clusterul a transmis raportul de activitate. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că se pot transmite și ulterior aceste rapoarte de activitate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că la cluster este vorba despre un proiect cu un  contor smart, care dacă se va 

concretiza va fi un lucru extraordinar, fiind un proiect revoluționar și îi dă cuvântul d-nei consilier local Voicescu 

Nicoleta Teonia care este manager de proiect. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că este vorba de un proiect de cercetare, realizat în 

colaborare cu Universitatea Transilvania, un proiect foarte agreat și foarte bine primit, care se preconizează a fi 

aplicabil în anul 2018. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că acest proiet este o ideea de succes, realizabilă, care va repune 

Municipiul Săcele pe harta națională a industriei, iar referitor la întrebarea de ce dăm banii pentru acest cluster, 

trebuie avut în vedere că un cluster începe să producă după 5 ani, până atunci participă la evenimente, se asociază 

în vederea concretizării unei idei, ca abia apoi să producă bani și faimă și consideră oportună o majorare a 

contribuției în acest caz. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că există există o deschidere națională prin transformarea 

S.C.  Electroprecizia S.R.L. în parc industrial și s-au relocat și continuă să se reloce activități. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că primește periodic un e-mail de informare de la ETREC, dar poate 

colegii nu primesc toți acest e-mail informativ și ar fi oportun. 

  D-na Zaharescu Mihaela  ia cuvântul și spune că aceasta a fost suma solicitată, iar  până la următoarea 

hotărâre a Comitetului director s-a decis pentru acest cuantum și oferă explcații și asupra activității celorlalte 

asociații, menționând faptul că AMB și ADDJB fac parte din GAL, Primăria colaborând cu acestea pe parte de 

finanțări nerambursabile, iar cu sprijinul OER s-a realizat PAED-ul, colaborând cu aceasta pe partea de eficiență 

energetică. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că și clusterul va susțin GAL-ul.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 68. 

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

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația „Orașe Energie în 

România” (OER). 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că discuțiile se referă tot la prezentarea raportului de activitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 69. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală 

Gârcini”. 

         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). H.C.L. nr. 70. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Agenția de Dezvoltare  Durabilă  a 

Județului Brașov (ADDJB). 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
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Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 71. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 15 mc lemn lucru rășinoase pentru industrializare 

(SR 1294/1993) către Parohia Ortodoxă Turcheș I, 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 (19 voturi). H.C.L. nr. 72. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit, a unei cantități de 10 mc lemn foc către Parohia Ortodoxă Timiș, 

Protopopiatul 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 (19 voturi). H.C.L. nr. 73. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc,  unui număr de 16 pensionari 

silvici. 

         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). H.C.L. nr. 74. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al Municipiului Săcele a domnului Géczi Gellért. 

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

Comisia nr. 1 – discuții în plen  

Comisia nr. 2 – discuții în plen 

Comisia nr. 3 – discuții în plen 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 1 vot împotrivă. 

D-l Președinte spune că este atașată expunerea de motive, iar dacă inițiatori vor să ia cuvântul, o pot face. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în expunerea inițiatorilor s-a motivat că este vorba despre un act 

administrativ, dar care a fost precedat și de alte discuții de natură politică, motiv pentru care grupul UDMR nu va 

participa la dezbateri și se va retrage, cu excepția d-lui prof. Kristály  László, care va rămâne, în calitate de 

președinte de ședință pentru a asigura bunul mers al acesteia. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că punctul de vedere al inițiatorilor a fost prezentat în expunere. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că se exercită presiuni asupra colegilor din Consiliul Local. 

D-l Primar ia cuvântul pentru a face o scurtă intervenție și spune că dacă este să facă o retrospectivă, de la 

momentul alegerilor a dorit a fi Primarul tuturor săcelenilor, nu doar a unei părți, iar atunci când au fost discuții 

asupra funcției de Viceprimar i s-a atras atenția că varianta propusă ar putea să nu fie cea mai bună și au fost 

discuții vizavi de modul de colaborare cu d-l Viceprimar, ori dumnealui spune că avea nevoie de o echipă, de o 

colaborare eficientă, ceea ce nu a fost așa, întrucât purta discuții cu d-l Viceprimar înainte de ședințele de Consiliu 

Local, iar în plen era cu totul altceva. Dumnealui mai spune că în luna octombrie au avut discuții vizavi de nota 

discordantă pe care o făcea d-l Viceprimar, iar timp de 2-3 săptămâni lucrurile au fost în regulă, după care au 

degenerat iarăși și menționeză că nu se poate ca cineva din interior să submineze proiectele, drept pentru care se 
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raliază propunerii făcute îl invită pe d-l Adrian Gabor să ia loc lângă Dumnealui pentru că nu dorește presiuni 

asupra Consiliului Local. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că dacă nu se opresc camerele de filmat neoficiale va părăsi sala de 

ședințe, întrucât și asta este o formă de presiune. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că este o observație pertinentă. 

D-l Stoea Gheorghe propune continuarea ședinței cu ușile închise. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că dacă se exercită presiune, ar trebui evacuată sala de ședințe. 

D-l Președinte ia cuvântul și întreabă ce se înțelege prin presiune. 

D-l Gâdea Sorin ia cuvântul și spune că dacă cineva susține să se iasă din sală pentru vot, este o formă de 

presiune. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu este în regulă ca activitatea instituției să fie sabotată, subminată din 

interior. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și solicită oferirea unui exemplu concret în acest sens, cine și în ce context a  

făcut acest lucru. 

D-l Primar ia cuvântul și oferă ca exemplu proiectul Penny Market care a fost blocat din interior, plus faptul 

că proiectele introduse pe ordinea de zi erau discutate cu d-l Viceprimar înainte de a intra pe ordinea de zi, iar în 

ședință avea alte luări de poziție, de parcă nu era din executiv, stârnind rumoare. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că d-lui Viceprimar nu i s-au delegat, totuși, atribuții. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că d-l Viceprimar a făcut parte din numeroase comisii, în multe în calitate de 

președinte, comisii care au fost nelucrative. 

         D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că trebuie gândit să existe armonie, ca relațiile ierarhice 

să fie respectate, specificând că nu i se pare normal să existe dezacorduri în relația Primar-Viceprimar și nici ca 

Viceprimarul să nu colaboreze cu executivul și să nu  fie lămurit în privința punctelor de pe ordinea de zi, ca apoi 

el să fie cel care oferă clarificări colegilor de Consiliu Local în plen. 

      D-l Bălășescu Marius spune că această problemă trebuie cântărită cu atenție, menționând că misiunea 

Consiliului Local este de a realiza proiecte, iar echipa executivului trebuie întărită, pentru că urmează multe 

proiecte importante, pentru că sunt de gestionat resurse semnificative. Dumnealui mai spune că această inițiativă 

nu are la bază motive de natură personală, specificând că, personal, îl consideră pe d-l Géczi Gellért o persoană 

capabilă, doar că este necesară întărirea echipei manageriale din cadrul Primăriei, iar deciziile trebuie luate cu 

responsabilitate. 

 D-na Secretar spune că s-au repartizat buletinele de vot și explică procedura de vot, menționând că 

cvorumul trebuie să fie de 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție. 

 D-l Viceprimar revine în sala de ședințe, ia cuvântul și spune că  se pot afirma multe despre activitatea 

desfășurată/nedesfășurată de dumnealui, iar punctele de vedere din expunerea de motive pot fi temeinice sau mai 

puțin temeinice, dumnealui necontestând faptul că cine muncește poate și greși, specificând că interpelările din 

Consiliul Local au fost menite pentru aprofundarea anumitor chestiuni și nu pentru a face notă discordantă față de 

executiv, ci pentru a aduce plus valoare proiectelor supuse dezbaterii. Dumnealui mai spune că exista și 

posibilitatea să i se delege atribuții, ori acest lucru nu  a fost făcut, în afara celei de ofițer de stare civilă pentru care 

are dispoziție, i s-au mai dat anumite sarcini cu privire la inventarierea problemelor cartierului ANL Bolnoc sau 

problema Brafor,  precum și activități care au derivat din calittaea de membru/președinte în anumite comisii, iar în 

toatea activitățile desfășurate a făcut tot posibilul pentru a le duce la bun sfărșit. Dumnealui mai asigură și de 

faptul că, indiferent de rezultatul votului va menține o relație bună cu Consiliul Local, iar față de problemele 

ridicate în plen de colegii consilieri locali și care i-au fost date spre soluționare, intenția nu a fost de a nu le da 

curs, ci a cerut discuții pentru o soluționarea pertinentă. Totodată, spune că a apărut și un alt aspect în presa on-line 

unde se spune că după 17 ani UDMR-ul se află în postura de a pierde postul de Viceprimar în Municipiul Săcele. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și îl întreabă pe d-l Viceprimar care este poziția dumnealui vizavi de 

de problema Penny Market care a fost expusă de d-l Primar. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune  că nu a boicotat sub nici o formă acest proiect, dovadă este și faptul că 

a semnat avizul de oportunitate, la acest proiect a solicitat într-adevăr solicitări, dar constructive, iar la final a votat 

favorabil pentru acest proiect și spune că lasă la aprecierea Consiliului Local să decidă dacă a blocat în vreun fel 

acest proiect.. 
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 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și îl întreabă pe d-l Viceprimar care este relația cu angajații din Primăria 

Municipiului Săcele. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că apreciază că are o relație bună de colaborare cu executivul, poate au 

fost discuții/divergențe cu privire la activitatea de zi cu zi, dar dacă există vreo situație anume spune că poate să 

răspundă punctual. 

 D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că vrea să asigure populația de etnie maghiară de respectul pe care 

îl poartă acesteia, că dorește să rămână buni colegi în continuare, iar dacă 10 oameni au semnat o expunere, nu ar 

trebui să fie presiune sau să se interpreteze că se vrea discreditarea populației de etnie maghiară. 

 D-na Secretar ia cuvântul pentru a aduce completări cu privire la procedura de exercitare a votului, 

menționând că se va merge la cabina de vot pe rând, buletinele de vot vor fi introduse în urnă, ulterior comisia de 

validare va număra voturile, iar apoi se va face un proces verbal în acest sens și prezintă ordinea participării la 

urnă. 

 D-nii și d-nele consilieri locali își exercită dreptul la vot, iar comisia de validare se retrage pentru a număra 

voturile. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și dă citire procesului verbal al comisiei de validare și anunță 

rezultatul votului, respectiv 14 voturi  pentru,   1 împotrivă,  iar un vot este nul. (la momentul votului absentează 

grupul U.D.M.R – 16 prezenți). H.C.L. nr. 75. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru alegerea Viceprimarului Municipiului Săcele. 

 D-l Géczi Gellért propune luarea unei pauze pentru consultări. 

 D-l Bălășescu Marius spune că se pot face propunerile, iar apoi se poate lua pauza. 

 D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă se fac propunerile până la ieșirea în pauză,  lista de propuneri rămâne 

deschisă după întoarcerea în sala de ședințe. 

 D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și îl propune pe d-l consilier local Gâdea Sorin pentru funcția de 

Viceprimar. 

  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că i se pare firesc ca funcția să revină grupului PNL, dar cum aceșria 

nu o doresc,  îl propune pe d-l consilier local Panait Bian Cristian pentru funcția de Viceprimar. 

 D-na Secretar ia cuvântul și explică procedura de vot. 

 Cele două personae nominalizate iau cuvântul și fac o scurtă prezentare biografică, sub aspect personal și 

profesional. 

 Se desfășoară procedura de vot, ia comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și dă citire Procesului-verbal al comisiei de validare, astfel 

dumneaei specifică faptul că au prezenți toți cei 19 consilieri locali, iar pentru  pentru funcția de Viceprimar  a fost 

ales d-l consilier local Gâdea Sorin, cu 11 voturi  pentru  și  5 împotrivă,  iar  3 voturi au fost  nule. H.C.L. nr. 76. 

 D-l Viceprimar depune jurământul. 

  D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru încheierea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de acordare a subvenţiei pentru transportul 

public local de călători în Municipiul Săcele aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 10 din 28.01.2016. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că acest proiect de hotărâre are legătură cu cel privind aprobarea 

contractului de delegare a  gestiunii serviciului de transport public local de persoane, care va intra cu luna aprilie, 

ceea ce înseamnă că S.C. Servicii Săcelene S.R.L. va rămâne descoperită pentru luna martie, motiv pentru care s-a 

propus majorarea subventiei pe anul 2017, în cuantum de 30.000 lei. 

Se supune la vot și se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 77. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, având în vedere expirarea mandatului de președinte de ședință al  

d-lui prof. Kristály  László, propune pentru această calitate pe d-l consilier local Nițescu Ciprian. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi). H.C.L. nr. 78. 

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

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că este o problemă pe str. Ciucașului, la intersecția cu str. 

Câmpului, cu acele dale de beton. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceste probleme nu țin de Primărie, ci de drumurile naționale, dar pentru a 

rezolva această situație se va interveni de urgență. 
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D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că a fost făcută o sesizare cu privire la str. Col. Kiss Sandor care 

necesită reparații. 

D-na Iordache Mihaela revine la o problem pe care a mai ridicat-o, respectiv platforma de beton din stația de 

transport în comun din Electroprecizia și spune că este necesară și găsirea unor modalități de realizare în siguranță 

a transportului în comun. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că trebuie să se ia măsuri pentru curățarea panourilor de afișaj 

electoral. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că protestează oficial față de sumele mici alocate pentru cultură în 

cadrul sesiunii de finanțări nerambursabile, în condițiile  acestea s-au micșorat, iar la sport s-au mărit. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că se vor propune rectificări în acest sens. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că problema de la intrarea pe str. Ciucaș este urgentă, iar o altă 

problemă o reprezintă rigola de beton de la intersecția str. Mihai Viteazu – Gheorghe Doja, precum și staționarea 

mașinilor pe trotuar la Grădinița Ruxy. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că parcarea de la S.C. Electroprecizia S.A., care deservește salariații 

societății menționate anterior este foarte deteriorată, nemaiputându-se intra. 

D-l Primar spune că este parcarea  S.C. Electroprecizia S.A., proprietate privată, iar Primăria nu poate 

interveni. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că va comunica acest aspect angajaților și ridică o o altă problem și anume faptul 

că s-au organizat licitațiile pentru atribuirea locirilor de parcare, s-a spus că se vor aplica sancțiuni pentru 

neconformare, dar nu s-a întâmplat nimic în concret, iar plătitorii țin pe cei care nu plătesc. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că termenul-limită este 3 martie, iar după 1 aprilie, Poliția Locală va intra în 

acțiune. 

D-l Jitaru Gheorghe mai spune că sunt și o mulțime de mașini total nefuncționale care ocupă locurile de 

parcare. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că dacă cineva deține o mașină veche pentru care solicită și plătește un loc de 

parcare, nu este o problemă. Dumnealui mai spune că nu se putem ridica mașini de către Primărie, dar trebuie 

analizate posibilitățile în acest sens. 

D-l Jitaru Gheorghe mai spune că sunt parcate mașini pe trecerea de pietoni. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că trebuie identificată o metoda pentru ridicarea mașinilor parcate 

ilegal. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va merge pe o colaborare cu o firmă privată, dar nu se știe încă dacă se 

pot ridica mașinile. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că Poliția Națională are competențe și poate lua măsuri în acest 

sens și consideră oportună întărirea colaborării interinstituționale. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că anul trecut s-au amenajat locuri de parcare în cartierele Electroprecizia, 

Movilei, Ștefan cel Mare și s-au realizat marcaje rutiere. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că în cazuri de parcare pe trecerea de pietoni, de exemplu, Poliția 

Locală nu poate aplica amenzi și se raliază celor spuse de d-l consilier local Panait, în sensul întăririi colabărării cu 

Poliția Națională. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că s-a discutat despre grădinițele neacreditate de pe 

teritorialul admninistrativ al Municipiului Săcele și întreabă care este stadiul, întrucât s-a stabilit că se va iniția o 

corespondență cu acestea, în acest sens, întrucât trebuie avut în vedere că sunt răspunzători în cazul producerii 

unui eveniment. Dumneaei mai spune că au fost marcate parcările în Cart. Ștefan cel Mare și întreabă când are loc 

licitația. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că până la sfârșitul lunii aprilie va avea loc licitația. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia mai spune că pe str. Ghe. Doja, când se urcă din șoseaua națională, sunt gropi 

foarte mari. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt canalale de telefonie și s-a luat legătura cu firma în cauză. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că, în acest moment, cartierul Baciu este prins într-un mega proiect, care 

implică refacerea infrastructurii de canalizare-apă- asfat, ceea ce implică transformarea zonei într-un mare șantier, 

sens în care solicită o informare asupra graficului de lucrări, pentru ca cetățenii să știe când să-și pună mașinile în 

siguranță sau când încep restricțiile de circulație. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că o mare problem este legată de infrastructură, iar în zona Baciu se va derula 

un proiect-mamut, cu o valoare de 300 mild. lei vechi, din care o parte se va derula în luna iunie, când se va devia 

și circulația pe str. Avram Iancu pentru 1 lună/ 1 lună jumătate, este vorba de proiectul pentru canalizare, iar apoi 

se va derula proiectul de apă și menționează străzile pe care se vor efectua lucrări. D-l Primar mai spune că sunt 3 

proiecte mari pentru zona Baciu și că se află în discuție cu un architect care a propus un concept pentru cele 3 

bulevarde principale, care va fi prezentat, menționând că toate aceste lucrări vor transforma Săcelele într-un 

șantier, pentru că în ultimii 26 de ani nu s-a făcut nimic.  

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că a înțeles că avem architect-șef. 

D-l Primar spune că avem Arhitect-șef, este vorba de d-na Gențiana Crăciun, care a fost architect-șef la 

Ghimbav și speră că astfel se vor reglementa lucrurile și vizavi de Urbanism 

        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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