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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.    
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 07.11.2017, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 
întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 
 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarea ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Săcele și S.C. Pilar 
Procarpaten S.R.L., în vederea înființării unei unități de îmbuteliere apă - iniţiator consilier local ec. 
Popa Cristian; 
 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local și a Bugetului  activităților finanțate  
integral din venituri proprii  pe anul 2017 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 
 
La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil  
 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 
- d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  
- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 
- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 
- d-na Director Executiv – ec. Coman Rodica  
- d-na Arhitect-șef  - Crăciun Gențiana 
- d-na Necula Geta –  c.j Comp. Relații cu Presa 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
 

La şedinta au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  
d-nul Nițescu Ciprian, d-nul Stoea Gheorghe și d-na Iordache Mihaela. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Motoc Bogdan George.  
            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr. 1934 /07.11.2017                                             
și  se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru – d-na Voicescu Nicoleta Teonia lipsește monentan din sala de 
ședințe). 
           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Săcele și S.C. Pilar Procarpaten 
S.R.L., în vederea înființării unei unități de îmbuteliere apă. 
          D-l Președinte dă cuvântul inițiatorului, respectiv d-lui Popa Marius Cristian, pentru a prezenta 
proiectul de hotărâre. 
           D-l Popa Marius Cristian spune că este vorba despre grupul de firme  daneze care a făcut de două ori 
o prezentare în Consiliul Local, exprimându-şi astfel oficial intenţia de a investi în Săcele într-o fabrică de 
îmbuteliere a apei din izvoarele de aici, astfel prima zonă care a făcut obiectul unor studii de specialitate 
sumare (analize fizico-chimice) s-a constituit din  câteva izvoare de pe versantul vestic al masivului Piatra 
Mare spre valea Timişului.  S-a identificat în zona Timişul de Sus o sursă de apă cu parametrii fizico-chimici 
ideali consumului uman, sursă care poate fi exploatată cu succes, atât pe piaţa românească, cât şi la export. 
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       Între timp grupul de firme daneze s-a organizat în România, deschizând o firmă - satelit (societate 
comercială) cu personalitate juridică separată, care se vrea a fi un centru separat de profit a grupului danez, 
ce va funcţiona de sine stătător pe teritoriul României. 
      Această societate comercială denumită S.C. Pilar Procarpaten S.R.L. a demarat, după identificarea sursei 
de apă care se pretează îmbutelierii, demersurile la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pentru a 
concesiona de la statul Român (proprietarul resurselor subsolului ) sursa de apă respectivă.  
       Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a precizat în adresa de răspuns modalitatea de concesionare 
şi activităţile premergătoare care trebuie făcute anterior concesiunii, având în vedere că sursa identificată nu 
a fost încă cartată şi omologată în registrele de evidenţă ale Agenţiei.  Cartarea şi omologarea acestei surse 
de apă se face pe cheltuiala celui ce solicită concesiunea, care după ce a făcut acest lucru poate cere 
concesiunea directă a sursei. În acest sens, interesul investitorului S.C. Pilar Procarpaten S.R.L. este de a 
realiza această investiţie şi consideră foarte oportună încheierea unui protocol de colaborare cu U.A.T. 
Municipiul Săcele, ca semn al  seriozităţii instituţionale a părţilor semnatare. Protocolul este menit să 
întărească colaborarea dintre părţile implicate şi să traseze în mare căile de ajutor reciproc pe care părţile se 
angajază să le asigure una alteia pentru realizarea procesului investiţional care va aduce beneficii tuturor 
factorilor interesaţi. Dumnalui mai spune că concesionarea se va face pentru o suprafață de 10-15 mp, unde 
se face efectiv captarea, iar investiția se va realiza pe un teren privat, situat vizavi de gara de la Timișul de 
Sus, iar suprafața de captare va trebui scoasă temporar din fondul foretier, până îți vor îngropa țevile. 
 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă investiția se face chiar dacă  se va dovedi  că 
apa că nu are caracteriticile necesare pentru a fi apă minerală. 
              D-l Popa Marius Cristian spune că este posibil să nu aibă toate brevetele, prima atestare este pentru 
apa de masă, apa potabilă, apoi apa de izvor, iar dacă timp de 2 ani își menține proprietățil fizico-chimice, 
apa minerală. Pentru moment ar vrea să o îmbutlieze pentru export, iar ca apă minerală să o comercializeze 
și în țară, în Europa, dar și în țările non-euro, iar dacă ajung la nivelul de apă mineral se dorște să se facă și o 
fabrică de sucuri care au la bază această apă. 
          D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă această activitate nu contravine, nu intră în conflict cu 
aria de activitate a Companiei Apa, întrucât toate captările, inclusiv cele noi, intră în administrarea acesteia. 
            D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la Compania Apa vorbim de apele supraterane. 
            D-l Băilă Gheorghe întreabă dacă avem posibilitatea să le impunem ca pe sticlă să fie menționat 
textual locul de proveniență a apei. 
  D-l Popa Marius Cristian spune că acest lucru este stipulat și în Protocol. 
            Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 218.  
        D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 2  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local și a Bugetului  activităților finanțate  integral din 
venituri proprii  pe anul 2017. 
 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că, în urma analizei economice, a fost necesară efectuarea 
unor redistribuiri, total rectificare pe venituri și cheltuieli fiind zero. 
             D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că la capitolul Investiții apare că străzile Viitorului, 
Cetinii, Rodnei vor fi modernizate și întreabă dacă sunt lucrări de infrastructură și dacă se ia în calcul și 
iluminarea cu led. 
             D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a optat pentru lămpi, atât din considerente economice, cât și dn 
prisma calității luminii oferite, spunând că nu suntem la acest moment în faza de a se monta led-uri. 
            D-l Jitaru Gheorghe întreabă dacă se va mai face canalizarea de la bl. 39-40. 
   D-l Primar spun că este bugetată, iar dacă condițiile meteo o vor permite se va face până la 15 
decembrie.  
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 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 219.  

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 
             MOTOC BOGDAN GEORGE 
 
 
 
 

                                                                                 Elaborat  
                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


