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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  59424/27.10.2017  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 05.10.2017, 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 rectificării Bugetului local pe anul 2017 și pentru modificarea 

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

financiar pe anul 2016 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL 
 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea investiţiei proiectului „ Investiții pentru dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele  şi a 

solicitării Scrisorii de Garanţie din partea „ Fondului National de Garantare a Creditelor pentru 

Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN” , în vederea acordării avansului - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil  

 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-na Director Executiv Direcția Economică – ec. Coman Rodica 

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

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Autoritate Tutelară 

- d-l Ioniță Paul – consultant  

 

La şedinta au participat 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Băilă Gheorghe, d-nul Panait Bian Cristian, d-na Iordache Mihaela și d-na Hlavathy Zsuzsánna. 

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. 1788 /05.10.2017                                             

și  se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). 

           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2017 și pentru modificarea utilizării în anul 

2017 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2016. 

          D-l Președinte dă cuvântul d-nei Coman Rodica pentru a prezenta proiectul de hotărâre. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că în cursul zilei de ieri a fost semnat contractul de finanțare 

pntru proiectul „ Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier 

proprietatea publică a Municipiului Săcele”, ce se derulează în perioada 2017-2019 și s-a solicitat 

demararea procedurii, pentru a putea solicita plata avansului. Dumneaei mai spune că obiectul rectificării 

de astăzi este pentru acest proiect în valoare de  5.035 521,21 lei,  din care 3.873 891,25 lei valoare 

eligibilă și 1.161 629,96 lei valoare neeligibilă și totodată, menșionează că mai este un proiect prin care se 

propune solicitarea unei Scrisori de garanție de la „Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru 

Întreprinderile Mici și Mijlocii SA IFN ( FNGCIMM SA IFM) ”,  în valoare de 1.355.861 lei,  în vederea 
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garantării obligațiilor de plată a avansului de 1.355.861 lei din fondurile nerambursabile, în baza 

contractului de finantare cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale și aprobarea plății unui 

comision de garantare în valoare de 0.05% / luna din valoarea scrisorii de garanție, stabilit prin Ordinul 

MADRT nr. 1/2017, respectiv suma de 25 083.43 lei. 

D-nul Mureșan Dan Marius solicită clarificări cu privire la partea neligibilă a proiectului. 

D-nul Ioniță Paul ia cuvântul și spune că este vorba de cheltuieli diverse și neprevăzute , care se pot 

sau nu cheltui. 

  D-l Primar ia cuvântul și spune că acest contract de finanțare s-a semnat foarte repede, a avut la 

bază o documentație corect întocmită, proiectul se va implementa pe perioada a 37 de luni și se va începe 

achizția pentru proiectare și execuție lucrări. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că se acordă și prfinanțare, care va intra în excedentul de 

anul viitor, dar suma va fi urmărită și utilizată cu această destinație. 

D-nul Primar spune că nu avem cofinanțare la acest proiect. 

            Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 208.  

        D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 2  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea investiţiei proiectului „ Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

silvice în fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele  şi a solicitării Scrisorii de Garanţie din 

partea „ Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN” , în 

vederea acordării avansului. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că pentru a putea beneficia de prefinanțare, legea ne impune 

să avem această scrisoare de garanție de la un fond de garantare, astfel primim o sumă pe care o putem 

utiliza pe toată perioda derulării proiectului. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 209.  

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 


