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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
                             

PROCES VERBAL 
încheiat la data 23.11.2017, 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  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 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; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor  la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161/26.07.2017  privind 
aprobarea salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  Primăriei Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unui cantități de 6,0 mc  lemn de foc, numitului 
Scridon Ioan, pensionar silvic - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din 
fondul forestier, proprietate publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețurilor de 
pornire ale licitațiilor pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2018 - 
iniţiatori consilieri locali; 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 206 din 28.09.2017 pentru derularea 
proiectului „Săcelele Verde”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  între Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele 
R.A și Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 
reprezentare în justiție - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 
reprezentare în justiție - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 
reprezentare în justiție - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din  Asociația Municipiilor 
 din România - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană pentru 
Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar  
de stat din Municipiul Săcele, pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul I – iniţiatori consilieri locali: d-l 
Bălășescu Marius, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Jitaru Gheorghe, d-l Munteanu Gheorghe și d-l Gâdea 
Sorin; 

13. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor începând cu data de 1 ianuarie 2018 aferente locuințelor pentru 
tineri destinate închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de închiriere și a anexelor, pentru repartizarea 
locuințelor din fondul locativ, destinate închirierii și preluate de la S.C. Servicii Sacelene S.R.L. - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a spațiului, echipamentelor și dotărilor aferente 
Dispensarului TB Săcele, inclusiv a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip 
ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, seria 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop 
Popeea nr. 20, către Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
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16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 94 din 25 mai 2006 privind 
aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a două terenuri în suprafață de 1,00 mp. situate în 
Municipiul Săcele, în vederea amplasării a două panouri publicitare tip back-light - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 200 din 28.09.2017  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; 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr.168/24.08.2017  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;  

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 170/24.08.2017 privind 
modificarea și completarea HCL nr.125/30.05.2017 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; 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 201/28.09.2017  privind 
aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele,Cartier Ștefan cel Mare, către 
titularul contractului de închiriere închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 
 

21. Diverse. 
 

La şedinţă au participat: 
 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  
 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  
- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 
- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 
- d-na Director Executiv – ec. Coman Rodica  
- d-l Țăruș Nicolae Romeo – Dir. Poliţia Locală 
- d-l Brânzea Ovidiu - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
- d-l Muscă Nicușor Sebastian– Birou Contencios Administrativ  
-  d-na Simion Alina – Serv. Impozite și taxe locale 
- d-na Necula Geta – Comp.Informații Publice, Mass-Media 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Lungu Dragoș - Admininistrator Centrul Multicultural și Educațional  
- d- Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 
-  d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  
- societatea civilă 
 

La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând motivat   
d-l Stoea Gheorghe. 

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Motoc Bogdan George.  
D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 26.10.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate 15 voturi pentru   (d-l Géczi Gellért, 
d-na Iordache Mihaela și d-l Mureșan Dan Marius lipsesc momentan din sala de ședință) și Procesul verbal al 
ședinței de îndată din data de 07.11.2017, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere (d-na 
Iordache Mihaela lipsește momentan din sala de ședință). 

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 proiectelor de hotărâre avute în vedere, respectiv:   
                21.  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local a Municipiului 
Săcele nr. 199 din 28.09.2017 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere  a imobilelor proprietate 
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privată afectate de coridorul de expropriere al obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada 
Tărlungului din Municipiul Săcele” – inițiator Ing. Popa Virgil; 
           22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei 
lemnoase din parchetul Vaida Mare, partida nr. 950, U.P.VI, u.a 78A,B – inițiatori consilieri locali; 
           23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de material 
lemnos fasonat la drum auto forestier, în vederea valorificării către operatori economici, din posibilitatea de 
producție a anului 2017, pe sortimente industriale  – inițiatori consilieri locali; 
           24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de masă 
lemnoasă pe picior, în vederea valorificării către operatorii economici, din posibilitatea de producție a anului 2018, 
pe natură de produse– inițiatori consilieri locali; 
           25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 13.431 lei, fără 
TVA, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele – inițiatori 
consilieri locali; 
             26. Diverse. 

             -  Informare  asupra modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia 
nr. 4/20.02.2015 și Decizia nr. 87/27.10.2017 
               -   Notă de conciliere – Curtea de Conturi 2017 
              -   Informare privind  protocolul de preluare din administrarea S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. ( fosta 
R.A.G.C.P.S. Săcele) a imobilelor, aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele, care constituie Fondul 
Locativ. 
              D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 
Primar și conform dispoziției nr. 2061 /16.11.2017 și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-na Iordache 
Mihaela lipsește momentan din sala de ședință).    

D-l Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 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 (17 voturi pentru - d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din 

sala de ședință). H.C.L. nr. 220. 
         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre pentru modificarea Anexelor  la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161/26.07.2017  privind aprobarea 
salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  Primăriei Municipiului Săcele. 
          D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din 

sala de ședință). H.C.L. nr. 221. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unui cantități de 6,0 mc  lemn de foc, numitului Scridon Ioan, 
pensionar silvic. 
         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. 
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        Domnul Președinte anunță că votul este secret și că se vor disemnina în sală buletinele de vot în acest sens.  
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre  pentru  aprobarea prețului de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier, 
proprietate publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire ale licitațiilor 
pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2018. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din 

sala de ședință). H.C.L. nr. 223. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre  privind modificarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 206 din 28.09.2017 pentru derularea proiectului 
„Săcelele Verde”. 
         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 15 voturi pentru, 2 abțineri unanimitate (d-na Iordache Mihaela lipsește 

momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 224. 
 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat  între Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A și 
Municipiul Săcele. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-na Iordache 

Mihaela lipsește momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 225. 
     D-l Prședinte anunță rezultatul votului secret de la punctul nr. 3, care s-a  aprobat cu unanimitate (17 voturi 
pentru- d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 222. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție. 
         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 Géczi Gellért spune că între timp s-au primit materialele solicitate și nu mai sunt discuții. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din 

sala de ședință). H.C.L. nr. 226. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru- d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din 

sala de ședință). H.C.L. nr. 227. 
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        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil,  
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru- d-na Iordache Mihaela lipsește momentan din 

sala de ședință). H.C.L. nr. 228. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din  Asociația Municipiilor  din România. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru - d-l Sterpu Ciprian și d-na Iordache Mihaela 

lipsesc momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 229. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă a 
Transportului Public Brașov. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (16 voturi  pentru - d-l Sterpu Ciprian și d-na Iordache Mihaela 

lipsesc momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 230. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că ne retragem din acele asociații care nu au avut nici un aport, nu au 

contribuit și nu ne-au implicat în nici un proiect, iar dacă va fi un proiect inițiat de ei și care va cuprinde și 
Municipiul Săcele, vom reintra. 

D-na Iordache Mihaela se alătură colegilor în sala de ședință.          
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele, pentru anul 
şcolar 2017-2018, semestrul I. 

         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 231. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind calcularea chiriilor începând cu data de 1 ianuarie 2018 aferente locuințelor pentru tineri destinate 
închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 232. 
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D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea formei Contractului de închiriere și a anexelor, pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ, 
destinate închirierii și preluate de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.. 
         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 233. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind atribuirea, în folosință gratuită, a spațiului, echipamentelor și dotărilor aferente Dispensarului TB Săcele, 
inclusiv a instalației radiologice pentru radiografii pulmonare standard, tip ELECTRODELCA TEMCO GRX-04, 
seria 19588/2004, din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul de 
Pneumoftiziologie Brașov. 
         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 234. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 94 din 25 mai 2006 privind aprobarea închirierii prin 
licitație publică deschisă a două terenuri în suprafață de 1,00 mp. situate în Municipiul Săcele, în vederea 
amplasării a două panouri publicitare tip back-light. 
         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 Popa Marius Cristian ia cuvântul și propune un amendament, în sensul ca toată procedura de licitație să 

aibă loc după ce iese extrasul CF. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie acest lucru se realizeză după intabularea bulevardului. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuie făcută identificarea în teren a acelui panou. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și întreabă, vizavi de regulamentul de închiriere, cum se facturează 

suprafețele închiriate, se facturează suprafața desfășurată sau suprafața efectivă a panoului. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că este vorba de umbrire, iar facturarea se face pe întreaga suprafață, pe 

suprafața desfășurată. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că regulamentul ar trebui reactualizat și trebui verificat dacă pentru 

panourile închiriate s-a plătit pentru suprafața desfășurată sau efectiv pentru suprafața lor și mai spune că a 
identificat panouri/situații care nu au respectat acest regulamnet, unele panouri, de exemplu, sunt amplasate pe 
spații verzi, ori acest lucru este interzis prin regulament.  

Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 235. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 200 din 28.09.2017  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 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 236. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr.168/24.08.2017  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 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 237. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 170/24.08.2017 privind modificarea și completarea 
HCL nr.125/30.05.2017 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 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 238. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Art. 1 la Hotărârea de Consiliul Local nr. 201/28.09.2017  privind aprobarea vânzării unei 
unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere 
închiriere. 
         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 239. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea de Consiliul Local a Municipiului Săcele nr. 199 din 28.09.2017 
privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere  a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de 
expropriere al obiectivul de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele”. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că în  anexa de la Hotărârea de Consiliul Local a Municipiului Săcele 
nr. 199 din 28.09.2017 s-au decalat 3 poziții în excel și a avut loc o tranzacție, în urma căreia s-a modificat 
proprietarul, iar Oficiu de Cadastru impune ca modificarea să fie evidențiată printr-o altă hotărâre, fapt pentru care 
a fost necesară rectificarea anexei în acest sens. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 240. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din parchetul Vaida 
Mare, partida nr. 950, U.P.VI, u.a 78A,B. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că Regia este obligată să prezinte, spre aprobare, Consiliului Local 
tariful pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din parchetul Vaida Mare, partida 
nr.950,U.P.VI, u.a. 78A, B, produse principale în volum de 2.227 mc.      

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 241. 
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D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de material lemnos fasonat la drum auto 
forestier, în vederea valorificării către operatori economici, din posibilitatea de producție a anului 2017, pe 
sortimente industriale. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile din Hotărârea de Guvern nr. 
715/05.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier 
proprietatea public, s-a considerat oportună și prezentarea  prețului  de pornire la licitația publică cu strigare, 
pentru materialul lemnos fasonat la drum auto forestier, în vederea valorificării acestuia către operatorii 
economici, din posibilitatea de producție 2017, pe sortimente industriale.  Dumnalui mai spune că a doua zi 
urmează să se dea anunțul de licitție. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 242. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, în vederea 
valorificării către operatorii economici, din posibilitatea de producție a anului 2018, pe natură de produse. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că, pentru a începe anul de producție 2018, trebuie autorizată 
vânzarea de masă lemnoasă, pe picior, în vederea valorificării către operatorii economici.  

 Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 243. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 13.431 lei, fără TVA, din bugetul Regiei Publice 
Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele. 
         D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că a avut o discuție vizavi de formatul hotărârii, întrucât nu se 
alocă suma de la Regie, ci se acordă acei pomi de Crăciun cu o valoare aproximativă de 13.431 lei, fără TVA. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 244. 
D-l Președinte anunță că se trece la informări, iar prima este cu privire la  modul de ducere la îndeplinire a 

măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 4/20.02.2015 și Decizia nr. 87/27.10.2017. 
          D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune, referitor la Decizia nr. 4, că este nota de constatare făcută de 
angajații Primăriei și ni s-a prelungit termenul de ducere la îndeplinire a măsurii  până în luna martie. Dumneaei 
mai spune că este vorba de o serie de lucrări făcute la Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan cu firma S.C. Perena 
S.R.L, care s-a desființat și s-a impus o expertiză, pentru a vedea dacă a fost cauzat un prejudiciu, iar dacă există, 
cine se face vinovat de de producerea acestuia și asupra cui va trebui să ne îndreptăm. 

            D-l Președinte spune că mai este o informare, respectiv  Nota de conciliere încheiată cu Curtea de Conturi 
pe anul 2017. 
            D-l Primar ia cuvântul și spune că se va da drumul la cele trei procese despre care s-a făcut vorbire. 
            D-l Președinte spune că ultima informare este cu privire la Protocolul de preluare din administrarea S.C. 
SERVICII SĂCELENE S.R.L. ( fosta R.A.G.C.P.S. Săcele) a imobilelor, aflate în proprietatea publică a 
Municipiului Săcele, care constituie Fondul Locativ. 
             D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a încheiat un Protocol între Primăria Municipiului Săcele și S.C. 
Servicii Săcelene pentru preluarea imobilelor de stat care s-au aflat în administrarea RAGCPS Săcele R.A., sens în 
care au fost încheiate contracte care nu au mai produs efecte și  trebuie încheiate contrace noi. D-l Viceprimar mai 
menționează că s-a preluat cu tot cu pasivul, iar pentru recuperarea creanțelor restante se va merge în instanță. 
            D-l Președine anunță că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 
           D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde, nominal,  la sesizările făcute de d-nii și d-nele consilieri locali 
în ședințele anterioare. 
           D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că cetățenii de pe str. Martin Luther au sesizat că se 
circulă cu viteză foarte mare și întreabă dacă nu pot fi montate limitatoare de viteză. 
            D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acestea sunt interzise pe timp de iarnă. 
            D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că s-a solicitat patrularea mai intensă a Poliției Locale 
în Cartierul Electroprecizia, dar cetățenii sesizează că patrula se face exclusiv cu mașina, polițiștii locali nefiind 
prezenți nici măcar în zonele aglomerate. O altă sesizare din partea cetățenilor este cu privire la elevii care 
frecventează cursurile Liceului Tehnologic Victor Jinga și care ar trebui să facă drumul de la/până la unitatea de 
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învățământ cu autobuze special puse în acest sens, dar nu o fac, iar în drumul spre Cartierul Gârcini, unde locuiesc, 
vandalizează ce întâlnesc în cale. 
        D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în autobuze sunt acei mediatori care nu-și îndeplinesc atribuțiile pe care 
le au. 
       O altă problemă pe care o ridică d-na consilier local este cea legată de animalele sălbatice care coboară din 
pădure, cauzându-le probleme celor care vin de la schimbul 2 sau copiilor care învață după-amiaza și întreabă dacă 
s-au luat măsuri în acest sens. 
       D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că autoritatea publică nu are competența de a lua nici un fel de măsuri, 
doar să informeze populația asupra acestui aspect. 
        D-l Primar ia cuvântul și spune că doar Jandarmeria montană poate interveni în astfel de situații. Dumnealui 
mai spune că au început să apară câini comunitari. 
          D-l Géczi Gellért spune că a fost o problemă la adăpost, deoarece cel care avea permis de port-armă și-a dat 
demisia, dar s-a găsit o soluție și situația se va remedia. 
           D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă, vizavi de problema de pe str. Martin Luther, comisia de 
circulație nu poate lua decizii. 
           D-l Géczi Gellért spune că o modalitate de a determina reducere a vitezei ar fi realizarea unor șanțuri pe 
stradă. 
            D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că, odată cu anotimpul rece, pensionarii ar dori o locație închisă 
pentru diverse activități. 
           D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că există spații disponibile la Centrul Multicultural. 
           D-l Jitaru Gheorghe spune că locația este prea departe. 
           D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că semnalul luminos de la trecerea de pietoni din zona Câmpului-
Ciucaș nu funcționează, în ambele sensuri, iar viziblitatea este minimă, facând să fie extrem de periculos pentru 
pietoni. Dumnealui mai spune că a mai sesizat problema cu deșeurile depozitate la imobilul de pe str. Ciucaș nr. 2, 
colț cu Brândușelor și spune că acum a apărut o inscripție cu „șantier  în lucru” și că s-ar putea întreprinde 
demersuri pentru a identifica proprietarul. O altă problemă este cea a mașinilor parcate de o parte și alta a străzii 
Mihai Eminescu și întreabă dacă se pot lua măsuri în acest sens. 
          D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că la capătul str. Lapedatu, unde a fost fabrica de cherestea, sunt 
câteva case fără iluminat. 
         D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că a sesizat și dumneaei acestă problemă. 
         D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a apărut un panou cu „parc industrial”, dar este prost poziționat. 
         D-l Sterpu Ciprian spune că solicitarea de amplasare a acestuia, cu chiria aferentă,  nu a trecut prin Consiliu. 
         D-l Primar ia cuvântul și spune că se trece prin Consiliul Local dacă amplasarea se face pe domeniul public.  
         D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că în ultima perioadă s-au semnalat o serie de situații de abandon 
școlar în rândul elevilor care frecventează învățământul obligatoriu și oferă o serie de exemple concrete în acest 
sens și întreabă dacă nu se pot autosesiza cei de la servicii sociale sau dacă autoritățile nu sunt obligate să acționeze 
în cazul copiilor care trebuie să frecventeze cursurile învățământului obligatoriu. 
         D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că dorește să semnaleze o problemă cu privire la mijloacele de  
transport  în comun, respective faptul că la un autobuz este defectă ușa. 
          D-l Viceprimar spune că se cunoaște problema, este vorba de un autobus  MAN, pentru care costurile de 
reparație ale ușii le depășesc pe cele de achiziție ale autobuzului, ridicându-se la 30.000 euro. 
          D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă dacă nu poate fi achiziționată ușa respectivă în regim  
second-hand.                                                                                                                                                                                                                                                        
          D-l Géczi Gellért spune că este greu de obținut ITP-ul dacă intervenția se face cu piese second-hand. 
          D-na consilier local ia cuvântul și spune că s-a semnalat de către șoferi faptul că au probleme cu frânele. 
          D-l Panait Bian Cristian întreabă de ce pleacă șoferii de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 
          D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că acest lucru se întâmplă de când au fost montate camerele 
video. 
          D-l Viceprimar spune că se mai găsește în autobuze camera montată spre tavan. 
          D-l Mureșan Dan Marius întreabă ce salariu iau șoferii de autobuze. 
          D-l Viceprimar spune că ajung la 2500 lei net și la 2900 lei cu tot cu sporuri. 
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         D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că au deficit de personal și lucrează mult în plus. 
        D-l Kádár Tamás spune că drumul care duce spre Izo Villas este foarte deteriorat. 

D-l Géczi Gellért spune că acest drum a fost reprofilat de mai multe ori. 
 D-l Kádár Tamás întreabă dacă au revenit șacalii aurii. 
 D-l Popa Marius Cristian confirmă acest lucru.  
D-l Kádár Tamás întreabă care este poziția Municipiului Săcele vizavi de aeroportul de la Brașov, dacă 

Primăria ar putea participa, ar avea un aport, o susținere vizavi de acest proiect. 
D-l Primr ia cuvântul și spune că dacă se va solicita sprijin din partea noastră, se poate oferi susținere, dar la 

nivel financiar ar fi mai dificil, întrucât sunt multe de făcut la nivel local. 
D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că regulamentele pentru acordara de finanțări nerambursabile 

trebuie refăcute și întreabă dacă se ocupă cineva de acest aspect. 
D-l Băilă Gheorghe spune că s-a discutat  necesitatea revizuirii acestor regulamente chiar în cursul zilei de 

ieri, urmând să se anlizez în comisie, dar încă nu s-au făcut demersurile necesare. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt 4 regulamente, unul cadru și 3 pe domenii de activitate, respectiv 

cultură, culte și sport și susține că beneficiarii acestor fonduri să fie doar asociațiile, entitățile din Municipiul 
Săcele. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că săptămâna trecută a luat parte la Târgul de Turism din București, unde   
s-a prezentat și din județul Brașov și consideră oportună constituirea la nivelul autorității publice a unei comisii 
pentru promovare turistică. 
 D-l Primar spune că la nivel de județ sunt trei persoane angajate în acest sens, se va vedea ce se poate face 
și la nivel local. 
           D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că Râșnovul a avut un catalog de prezentare, cu 2 persoane participante, 
care au făcut o treabă excelentă în promovarea localității. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că este prima dată când Săcelele este reprezentat la un astfel de eveniment, 
menționând că s-a colaborat cu Consiliul Județean în acest sens, iar la anul este posibil să avem un stand de 
prezentare la acest târg. 
 D-l Panait Bian Cristian spune că ar fi oportună identificara de noi obiective. 
 D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că în luna februarie este următorul târg și se va implica activ  pentru 
promovarea localității. Dumneaei întreabă dacă d-na Arhitect-șef  își dă demisia. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că d-na Arhitect-șef și-a depus demisia, menționând că este în lucru PUZ-ul 
modificator Camping – Apa Rece, care este o zonă specială, iar pentru a face un lucru bun trebuie să fii 
intransigent, trebuie găsită o soluție acolo, iar asupra d-nei Arhitect-șef s-au exercitat presiuni, ori sunt probleme 
care s-au perpetuat de-a lungul timpului și care necesită soluții. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă ce se întâmplă cu PUG-ul. 
 D-l Primar spune că se discută problem pe termen lung, iar PUG-ul trebuie aprobat până la 31 decembrie 
2018, singura problemă fiind cu Transelectrica, întrucât sunt 2 magistrale mari și este foarte costisitor. 
  D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a fost sâmbătă la Târgul de la Romexpo, s-au prezentat 
mocanii, plăcintele mocănești, ceea ce este specific, dar nu au avut pliante de la pensiuni, ceea ce trebuie remediat. 
  D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuie gândită o strategie de promovare și bugetată și o sumă de 
bani în acest sens. 
            D-l Géczi Gellért spune că pe str. Canalui, în dreptul nr. 74-76 este un grătar dizlocat, trec camioane mari 
pe acolo. 
 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că există o lucrare  aducere na nivel a tuturor zonelor cu grătare.  
 D-l Géczi Gellért spune că spune că o problemă mai veche o reprezintă pacarea haotică în zona de la 
intrarea dinspre str. Nicolae Nicolanu spre Libertății, în zona bisericii și ar trebui luate măsuri, având în vedere 
acțiunile similar benefice de p str. Al. I. Lapedatu. 
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          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,                                                                Jr. GORAN ADRIANA 
          MOTOC BOGDAN GEORGE                                                                        
 
 
                                                                             Elaborat 
                                                                        Insp. Acăroaie Elena 
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