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 JUDEŢUL BRAŞOV    .  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
                             

PROCES VERBAL 
încheiat la data 26.10.2017, 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 septembrie 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 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele a terenurilor 
situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, identificate în CF nr.102510 Săcele, nr. cad.102510, în 
suprafață de  314 mp, CF nr.102512 Săcele, nr.cad.102512,  în suprafață de 188 mp, CF nr.102513 Săcele, 
nr.cad.102513,  în suprafață de 1439 mp, CF nr.102515 Săcele, nr.cad.102515,  în suprafață de 117 mp și CF 
nr.102516 Săcele, nr.cad.102516, în suprafață de 285 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și 
extindere  rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 
prevăzute la art. 8 alin (3) din OMDRAP nr.1851/2013 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2017 - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de trecere, a terenurilor proprietate privată cu destinația de 
drum, în proprietatea publică a Municipiului Sacele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
 

6. Diverse. 
-  Informare  burse sociale și medicale pentru anul școlar 2017-2018; 
-  Informare Organizația Națională Cercetașii României Filiala Brașov. 

 

 

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-na Arhitect-șef  - Crăciun Gențiana 
- d-l Țăruș Romeo Nicolae – Dir. Poliţia Locală 
- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin – Dir. Poliţia Locală 
- d-ra Dascălu Bianca – Birou Juridic  
- d-l Brânzea Ovidiu - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
- d-na Vaida Marcela – Biroul Investiții 
- d-na Radu Gabi – Comp. Patrimoniu 
- 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  
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-  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. 
- societatea civilă 
 

La şedinţă au participat toți cei  19 consilieri locali în funcție. 
Şedinţa 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 28.09.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru) și   Procesul 
Verbal al ședinței de îndată din data de 05.10.2017, se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri. 

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:   
          6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 pct. 125 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 135 din 2013 
privind aprobarea zonării Municipiului Sacele – inițiator Ing. Popa Virgil; 
           7.  Proiect de hotărâre pentru completarea Art. 6 din Actul Constitutiv al S.C.  Servicii Săcelene S.R.L. 
actualizat și aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 178 din 21.09.2017 – inițiatori consilieri locali; 

            8.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2017 al S.C. 
SERVICII SĂCELENE S.R.L. – inițiatori consilieri locali;  
             9. Diverse. 

             -  Informare  Școala Gimnazială nr. 5. 
              D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 
Primar și conform dispoziției nr. 1829 /19.10.2017 și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru).   
              Un cetățean prezent în sala de ședință ia cuvântul și întreabă din ce motiv nu se vând concesiunile de pe 15 
Noiembrie. 
              D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a făcut o analiză, în urma căreia a rezultat că cuantumul redevenței 
încasate etapizat este mult  mai mare decât suma obținută din vânzare, aspect vizavi de care a atras atenția și Curtea 
de Conturi, motiv pentru care, în aceste condiții în care redevența este una bună pentru municipalitate, pentru 
moment, nu se mai vinde nici o concesiune. Dumnealui mai spune că s-a analizat fiecare concesiune în parte, iar 
singura vânzare benefică pentru Municipiul Săcele a fost concesiunea deținută de d-na Vulpe, unde prețul de 
vânzare este mai mare decât încasarea redevenței pe 20 de ani. 
              D-l Panait Bian Cristian întreabă de ce sunt aceste difrențe între concesiuni, unele meritând să fie vândute, 
iar altele menținute cu redevență. 
              D-l Primar ia cuvântul și spune că la unele rdevența este 100 de euro, pe când la altele este de  800 euro, 
așa au fost atribuite prin licitație.  
              Un cetățean ia cuvântul și spune că are o concesiune pentru care plătește 800 euro/lună, iar pentru alta are 
redevența de 600 euro/lună și întreabă ce se întâmplă cu construcția proprie edificată pe acest teren, dacă nu va mai 
putea plăti redevența, în condițiile în care i se refuză vânzarea concesiunii, iar o clauză din contract stipulează că la 
expirarea contractului construcția trece în proprietatea Primăriei Municipiului Săcele. 
               D-na Secretar ia cuvântul și spune că, în situația în care nu mai poate plăti  redevența, construcția poate fi 
înstrăinată, cu acordul proprietarului terenului, respectiv Municipiul Săcele, dar nu poate forța municipalitatea să-i 
vândă terenul. 
             D-l  Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă există o clauză în contract sau o prevedere legală, care să 
stipuleze că o concesiunea se vinde într-o anumită perioadă de timp. 
            D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că ar trebui să se ia în calcul și posibiltatea ca vânzarea să se 
facă cu un preț mai mare decât valoarea redevenței pe toată perioada contractului, iar dacă proprietarul îl acceptă 
să se poată vinde concesiunea. 
            D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă cu această soluție nu intrăm în conflict cu Curtea de Conturi. 
            D-l Primar ia cuvântul și spune că la concesiunea d-nei Vulpe s-a aprobat un preț de vânzare de 40 
euro/mp, pe care l-a acceptat. 
            Cetățenii prezenți în sală pe acestă speță spun că și ei ar accepta un preț mai mare, doar să li se vândă 
concesiunea. 
             D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că sunt concesiuni pe durata existenței construcției. 
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          D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că există concesiuni și pe 49 de ani. 
          D-l Primar ia cuvântul și spune că se poate lua în calcul și soluția propusă de d-l consilier local Popa 
Cristian, dacă proprietarii acceptă. 
          Un cetățean ia cuvântul și spune că s-a inițiat un PUZ spre Tărlungeni, unde se dorește realizarea a 56 de 
case și întreabă dacă Primăria poate ajuta cu ceva, eventual un proiect de extindere utilități. 
         D-l Primar ia cuvântul și spune că, în condițiile în care orașul vechi rețele edililitare sunt realizate într-un 
procent de 40%, aceste zone noi care apar nu sunt prioritare în acest moment, dumnealui menționând că s-a 
adoptat o Hotărâre de Consiliul Local care prevede că dezvoltatorii imobiliari au obligația de a asigura utilitățile; 
totodată mai spune că că s-au făcut construcții efectiv în câmp, unde se vor drumuri cu 2 benzi și specifică faptul 
că nu se vor mai accepta astfel de PUZ-uri. 
         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 septembrie 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. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 210. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 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.102510 Săcele, nr. cad.102510, în suprafață de  314 mp, CF 
nr.102512 Săcele, nr.cad.102512,  în suprafață de 188 mp, CF nr.102513 Săcele, nr.cad.102513,  în suprafață de 
1439 mp, CF nr.102515 Săcele, nr.cad.102515,  în suprafață de 117 mp și CF nr.102516 Săcele, nr.cad.102516, în 
suprafață de 285 mp. 
         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 211. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu 
apă cartier Baciu” și aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin (3) din OMDRAP 
nr.1851/2013. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 212. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre  pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2017. 
         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 18 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 213. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre privind stabilirea condiţiilor de trecere, a terenurilor proprietate privată cu destinația de drum, în 
proprietatea publică a Municipiului Săcele. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu două amendamente:  1. eliminarea de la art. 1, lit. d) a sintagmei „dacă este 
cazul” și 2.  după art. 1 se va introduce un articol nou care va avea următorul cuprins: „Consiliul Local prin 
hotărâre va accepta ofertele de donație pentru terenuri”  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Secretar ia cuvântul și spune că primul amendament poate fi supus spre aprobare, dar în ceea ce privește 

cel de-al doilea amendament, avem prevedere în Legea nr. 215/2001 strict în acest sens, nefiind necesar să 
confirmăm printr-o hotărâre de Consiliu Local ceea ce se stipulează în lege, unde se specifică clar faptul că 
ofertele de donație se acceptă doar prin Hotărâre de Consiliu Local.  

D-l Nițescu Ciprian spune că în vechea Hotărâre de Consiliu Local era acest articol. 
 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că Hotărârea veche reglementa situația acestor acceptări ale ofertelor 

de donație, iar acum ajungem la situația inițială. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că suntem într-un blocaj, drumurile nu figurează în domeniul public, trebuie ă 

fie stabilit măcar culoarul. 
D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că sunt multe cereri înregistrate la Primărie în acest sens, oamenii 

sunt conștienți că Primăria nu va putea să le facă drumuri, utilități, dar măcar sunt în domeniul public; dumnealui 
mai spune că ofertele de donație trec clar prin Consiliul Local, iar la art. 1, lit. d) sintagma „dacă este cazul” este 
aplicabilă atunci când drumul nu are 10 m lățime. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă acest lucru înseamnă că ne asumăm să dezvoltăm aceste 
drumuri, din moment ce le preluăm în domeniul public și spune că atunci un privat nu ar mai avea motive să 
investească în ele. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se discută despre drum aici, nu despre execuția de utilități. 
 D-l Géczi Gellért spune că tot ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii cade în sarcina noastră. 
D-l Viceprimar spune că nu înseamnă neaparat acest lucru, pentru a face astfel de investiții ele trebuie 

bugetate și făcute procedurile, dar scopul acestui proiect este de a debloca situația, întrucât un investitor poate veni 
să facă partea electrică, dar nu poate să o facă dacă drumul nu este în domeniul public. 

D-l Stoea Gheorghe spune că procesul verbal de trasare este obligatoriu, pentru modul în care se dorește să 
arate municipiul, cu atât mai mult cu cât disciplina în construcții este slab reprezentată. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că una dintre fațele blocajului apare  atunci când oamenii care au 
realizat rețele pe banii lor se află în situația în care Compania Apa nu le preia rețeua. Dumneaiei mai spune că 
preluarea zonei de drum nu implică obligația Primărei de a face rețeua edilitară și că în PUG există o strategie de 
dezvoltare și ierarhizare a drumurilor, care va fi prezentată Consiliului Local înainte de supunerea spre aprobare a 
PUG-ului. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că trebuie făcută distincția, întrucât avem situația în care 
operatorii de utilități și-au prins în program realizarea de investiții, iar, deși unele străzi sunt în nomenclator, nu o 
pot face pentru că sunt în domeniul privat și este greu să obțină acordul individual al fiecărui proprietar, cu 
declarații notariale, în condițiile în care unii sunt plecați; o altă situația apare atunci când rețele edilitare sunt 
edificate și nu pot fi preluate de către operator pentru că nu sunt în domeniul public. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că a  propus să se facă minim 3 PUZ-uri/an de către Primărie 
pe dezvoltare industrială, turistică și urbană, care nu ar implica un aport financiar foarte mare pentru 
municipalitate, dar ar aduce plus valoare localității și ar reglementa situații de acest gen.  

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că la situația existentă în Cart. Raza Soarelui, raportat  la acest 
proiect de hotărâre, la primul amendament,  cum pot fi preluate drumurile de acolo. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că acest cartier reprezintă o situație aparte, oamenii trebuie să-și 
reglementeze actele după teren. 

D-l Stoea Gheorghe întreabă cine decide dacă este cazul să se facă  procesul-verbal de trasare al imobilui-
teren. 

D-l Brânzea Ovidiu spune că se decide prin PUZ, depinzând de situația de pe teren. 
D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă cine este factorul, decidentul care pune  dacă se impune 

procesul-verbal de trasare al imobilui-teren. 
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D-l Brânzea Ovidiu  cuvântul și spune că se ocupă compartimentul tehnic, dumnealui mai spune că ridicarea 
topografică este obligatorie, iar un proces verbal de trasare costă  în jur de 200 lei. 

D-l Viceprimar spune că nu este o sumă mare pentru un dezvoltator. 
D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că nu este vorba de dezvoltator, acestă procedură trebuie făcută pentru 

fiecare bucată în parte, sunt cote părți care revin fiecărui proprietar și„ va trebui să plătească fiecare în parte. 
Se supune la vot  amendamentul propus în sensul eliminării de la art. 1, lit. d) a sintagmei „dacă este cazul” și 

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

214. 
 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre pentru modificarea Art. 1 pct. 125 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea 
zonării Municipiului Săcele. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că este vorba de cabana de pe muntele Bolnoc, care ani de zile a fost 
încadrată în zona de impozitare A, întrucât a fost asimilată cu strada și trebuie reglementată acestă situație. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că aceste parcele au trecut în zona C,  prin asociere cu str. Carierei, întrucât 
nu există criterii pentru zonare și nu pot fi introduse elemente noi.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 215. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre pentru completarea Art. 6 din Actul Constitutiv al S.C.  Servicii Săcelene S.R.L. actualizat și aprobat prin 
Hotărârea de Consiliul Local nr. 178 din 21.09.2017. 

D-l Mormoloc Costel  Viorel  ia cuvântul și spune că din obiectul de activitate lipseau încadrările pe 
activitățile pe care le practică efectiv, respectiv decolmatări, vidanjări și solicită față de activitățile secundare 
prevăzute în Actul Constitutiv, adăugarea unor coduri CAEN  noi, respectiv: 3700 – Colectarea și epurarea apelor 
uzate și 4221 – Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide. 

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 3 abțineri. H.C.L. nr. 216. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  pentru  aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2017 al S.C. SERVICII 
SĂCELENE S.R.L. 
         D-na Bancilă-Cucurengas Georgeta ia cuvântul și spune că s-a întocmit rectificarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pentru a asigura echilibrul financiar intern și desfășurarea activității economice în condiții de eficiență. 
Astfel, dumneaei  spune că la grupa Cheltuieli cu impozit, taxe și vărsăminte asimilate, rectificarea anuală este în 
scădere cu 10 mii, iar în ceea ce privește chetuielile cu personalul, acestea au crecut ca urmare a creșterii salariului 
minim pe economie, a negocierilor contractului colectiv de  muncă și a actului adițional negociat, cât și a noilor 
reglementări privind contribuțiile sociale, respectiv calcularea acestora la nivelul salariului minim pe economie și a 
introducerii plății obligatorii a fondului de handicap, iar creșterea este de 133 mii lei. În ceea ce privește veniturile, 
d-na director economic spune că se constată o nerealizare a acestora, dar se speră, în urma investițiilor realizate, la 
o revenire. 
        D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și întreabă dacă s-a stabilizat programul autobuzelor și dacă acum 
personalul, respectiv numărul de șoferi este cel necesar pntru desfășurarea în bune condiții a activității de 
transport. 
         D-l Mormoloc Costel  Viorel  ia cuvântul și spune că acum au o persoană în perioada de probă, dar sunt încă 
deficitari sub acest aspect, iar în prima parte a lunii noiembrie va veni încă un șofer care își reface atestatul. 
Dumnealui mai spune că au fost probleme cu respectarea programului de transport, întrucât 7 șoferi au fost în 
concediu medical.  
         D-l Panait Bian Cristian întreabă dacă se poate verifica autenticitatea acestor concedii medicale. 
         D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se mai pot face verificări acasă, dar  cei 7 șoferi au revenit din concediu 
medical după creșterea salarială negociată. 
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        D-l Mormoloc Viorel Costel  ia cuvântul și spune că este o creștere salarială substanțială, șoferii ajungând la 
un salariu net de 2800 lei. 
       D-l Géczi Gellért întreabă dacă sunt angajați cu timp parțial de muncă. 
       D-l Mormoloc Viorel Costel  ia cuvântul și spune că există doi  angajați cu timp parțial de muncă. 
        D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la informări, iar prima este cu privire la bursele sociale și 
medicale pentru anul școlar 2017-2018. 
        D-na Director executiv ia cuvântul și spune că s-a primit o solicitare de la școli pentru stabilirea, prin hotărâre 
de Consiliu Local, a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar, menționând că s–a 
cerut de la școli o situație cu numărul de elevi care se încadrează pentru  burse, care se va pune și la dispoziția 
Consiliului Local. 
        D-l Președinte ia cuvântul și spune că a doua informare este cu privire la proiectele derulate de  Organizația 
Națională Cercetașii României Filiala Brașov. 
          D-na Director executiv ia cuvântul și spune că la Școala Gimnazială nr. 5 s-au derulat două proiecte, dar nu 
s-a venit cu un raport final, iar asociația mai sus menționată vine cu câteva cheltuieli nejustificate, solicitând 
includerea a două sume, respectiv 146.731,10 lei și 24.521, 23 lei în bugetul Municipiului săcele, la cheltuieli 
neeligibile, aferente proiectelor cu finanțare europeană, pe considerenul că  suma 146.731,10 lei este compusă 
exclusiv din cheltuieli efectuate pentru beneficiarii proiectului cu domiciliul în Municipiul Săcele. Școala 
Gimnazială nr. 5 a venit cu o adresă potrivit căreia numai suma de 20.148, 23 lei nu a fost acceptată spre decontare 
de OI POSDRU. Față de această problemă, situația a fost înaintată la Biroul Juridic pentru a se soluționa în 
instanță, iar în prealabil s-a purtat o corepondență și cu OI POSDRU. 
         D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că sunt multe inadvertențe și este evident că 
managementul proiectului a fost unul deficitar. 
         D-l Primar ia cuvântul și întreabă care a fost scopul acestor proiecte. 
         D-na Coman Rodica spune că scopul a fost (re)integrarea în educație a persoanelor de etnie rromă. 
         D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că acesta este un exemplu concret care ilustrează de ce nu e face 
treabă cu proiectele cu finanțare nerambursabilă, unii fac potaje eronate, se îndestulează în detrimentul 
beneficiarilor. 
         D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că din situația prezentată, ceea ce ne privește este suma de 20.000 lei 
pentru că este vorba de profesorii de la Școala Gimnazială nr. 5, pe care fie le trecem din eligibile în neeligibile, 
fie vor trebui să dea banii înapoi. 
         D-l Primar ia cuvântul și spune că este exclus ca Primăria să plătească, se va merge în instanță, iar cine a 
greșit va plăti. 
         D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă putem susține Școala Gimnazială nr. 5 să meargă în instanță. 
          D-l Primar ia cuvântul și spune că sprijinim orice demers al școlilor. 
          D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că această problemă este mult mai gravă, întrucât este vorba de 
deturnare de fonduri europene și ar trebui formulată o plângere penală în acest sens. 
           D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că plângerea penală nu rezolvă latura financiară  problemei. 
           D-na Director de la Școala Gimnazială nr. 5 ia cuvântul și explică de unde sunt aceste decalaje, specificând 
că reprezintă diferențe salariale, care sunt cauzate de faptul că raportările/pontajele profesorilor au fost considerate 
eronate de către OI PODRU, deși altele transmise în condiții asemătoare au fost validate, acestea întâmplându-se 
pe fondul aplicării retroactive a unei instrucțiuni emise de OI POSDRU  în martie 2015 pentru perioada martie-
septembrie 2014. Dumneaei mai spune că OI POSDRU nu a dat nici un fel de clarificări cu privire la acest sume 
nevalidate, iar proiectul a fost monitorizat de ofițeri POSRU din trei centre, respectiv Alba Iulia, Cluj și Brăila, iar 
nici unul nu și-a asumat retroctiv problemele. D-na director mai spune că doresc să meargă în instanță, întrucât 
sumele nu se solicită în mod ilegal, muncă a fost făcută fără a fi remunerată. 
            D-l Panait Bian Cristian întreabă câte cadre didactic au fost implicate în proiect. 
            D-na Director spune că au fost implicate 16 cadre didactice, dar au fost 3 ani de  studiu și au rămas mai 
puțini. 
              D-l Panait Bian Cristian întreabă dacă toți profesorii au probleme cu pontajul. 
              D-na Director ia cuvântul și spune că doar 14, menționând faptul că la d-l Moraru există o diferență 
întrucât, fiind coordonator de  proiect avea și activtăți de management, iar în prima parte s-au pontat, iar când s-a 
schimbat Instrucțiunea POSDRU s–a considerat că activitatea este neconformă și de  aici rezidă diferența. 
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              D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă li s-a adus la cunoștință modificarea instrucțiunii la care se 
face referire. 
             D-na Director răspunde că au luat cunoștință foarte târziu, la sfârșitul lunii martie. 
             D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că ceea ce s-a greșit a fost la nivel de management de 
proiect. 
            D-l Primar ia cuvântul și spune că instanța va decide în ambele spețe, iar dacă școala va merge în instanță 
va sprijini acest demers. 
             D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă avem temei legal pentru a ne asuma aceste cheltuieli. 
             D-na Coman Rodica spune că au mai existat proiecte unde nu au fost aprobate o serie de cheltuieli și au 
fost suportate din bugetul local. 
               D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că solicitantul trebuie să-ți assume aceste cheltuieli. 
               D-l Panait Bian Cristian spune că scopul acestui proiect îl reprezintă educația și ar trebui luate măsuri ca 
această situație să nu  se mai repete. 
              D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 
              D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că are o observație vizavi de locurile de parcare din zona 
instituțiilor publice, ca cele  din zona liceelor, unde ar fi util să nu fie concesionate la diverse persoane, ci păstrate 
pentru profesori, alte persoane care lucreză în instituțiile respective sau cei cae vin cu diverse treburi. Referitor la 
acest aspect s-a înaintat de către  Liceul Zajzoni Rab Istvan  o adresă cu necesarul de locuri de parcare. Dumnealui 
mai spune că pe B-dul Brașovului, la nr. 13, lângă bordură, este o țeavă, o scurgere improvizată care iese din 
asfalt, iar apa  îngheață în timpul sezonului rece. 
            D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se cunoaște situația, a existat o deplasare în teren cu d-l Diniță și cu 
reprezentanți ai Companiei Apa și se pare că acolo a apărut o pânză freatică, care a fost direcționată spre carosabil. 
            D-l Diniță-Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că proprietarul și-a luat angajamentul că montează un 
furtun spre grădină pentru ca apa să nu mai dea în stradă. 
             D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că în cursul zilei de astăzi a transmis o invitație pentru un 
eveniment care va avea loc la ora 18.00. 
             D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că la stația de autobuz Medianu s-a format, în dreptul trecerii de 
pietoni, o gaură periculoasă. 
             D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că  fost zilele trecute la ISU pentru a se interesa de situația 
școlilor și grădințelor din Săcele, dacă au aviz de funcționare de la ISU și se pare că nu are nici una și se vor ințiia 
controale în acest sens, iar unde sunt neregului vor fi aplicate amenzi. Dumnealui mai spune că școlile construite 
până în anul 1992 și asupra cărora nu s-a intervenit nu necesită aviz de la ISU, dar trebuie transmisă o adresă către 
ISU prin care să se comunice unitățile școlare care sunt în această situație, pentru a evita amenzile. D-l consilier 
local mai spune că toate școlile figurează pe Statul Român. 
            D-l Primar ia cuvântul și spune că o parte sunt și pe Municipiul Săcele sau sunt în proprietatea parohiilor. 
            D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că în afară de Liceul Rab I. Zazjoni și Sala de Sport de la 
Liceul Teoretic George Moroianu, nu există construcții cu destinația de unitate de învățământ construite după 
1992, iar la ISU se știe acest lucru, au fost în control și s-a consemnat în registru, așadar este o falsă problemă. 
            D-na Director de la Școala Gimnazială nr. 5 spune că Grădinița de la unitatea școlară pe care o reprezintă 
este construită în 1996. 
            D-l Copoț George ia cuvântul și întreabă ce măsuri s-au luat cu privire la parcela pe care era depozitat 
gunoi.  
           D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a făcut o anchetă, s-au identificat proprietarii și li s-a pus în vedere să 
rezolve până la 31 octombrie, altfel vor fi susceptibili de sancțiuni, iar referitor la această problemă s-a purtat o 
discuție și cu d-l Comisar al Gărzii de Mediu și a menționat că vor fi foarte atenți cu privire la acest aspect, 
deoarece ca proprietar trebuie să ai grijă ca terenul deținut să nu se transforme în groapă de  gunoi. 
            D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că s-a ridicat problema neacordării de  abonamente cu tarif 
redus  pentru studenții de la master, de către o persoană care a primit în luna precedentă, iar acum nu i se mai 
acordă. 
             D-na Director economic ia cuvântul și spune că este vorba de vârstă, pentru că primesc aceste facilități cei 
cu vârsta de până la 26 ani. 
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        D-l Popa Marius Cristian spune că pe str. Morii, înainte de cantonul silvic, este o râpă care aluncă, s-a aruncat 
pământ acolo pentru stabilizare, dar mai este nevoie, dacă cineva mai știe  că se fac săpături, pământul rezultat ar fi 
util acolo. 
        D-l Primar ia cuvântul și spune că cei care au construit de la canton în jos vor avea mari probleme din această 
cauză. 
         D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune ar trebui să primească în mape tot ce ajunge la Primărie cu mențiunea 
„în atenția Consiliului Local”, întrucât sunt abordați de cetățeni în acest sens, dar nu cunosc problemele, întrucât 
nu li se aduc documentele la cunoștință. Dumnealui mai spune că se practică în școli strâgerea de bani de la elevi 
pentru diverse echipamnete sportive, mingi, etc. și consideră oportun ca să se facă o centralizare în ceea ce privește 
acest necesar de materiale pentru orele de sport, la începutul anului și să se aloce fonduri cu această destinație. 
         D-l Primar ia cuvântul și spune că se alocă un buget substanțial către ordonatorii terțiari de credite, care pot 
să-și aloce fonduri cu această destinație. 
          D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că a fost semnalată o gropă de gunoi și în zona Bolnoc. 
          D-l Viceprimar spune că a făcut apel la cei care sesizează astfel de lucruri și care pot oferi dovezi în acest 
sens, dar nu a prezentat nimeni ceva concret. 
           D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că ar fi utilă montarea de camere video. 
           Un cetățean de pe str. Coastei pune că a sesizat autoritat publică cu privire la cine depozitează gunoiul în 
zona în care locuiește, i-a oferit aceste date d-lui Medianu, dar nu s-au luat nici un fel de măsuri. 
            D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că are materiale foto cu numere de mașini ale celor care aruncă 
haotic gunoaiele. Dumnealui mai spune că a avut în ședința anterioară o interpelare cu privire la mutarea unei 
treceri de pietoni, iar în aceeași seară  avut loc un accident rutier exact în acel loc. Domnul consilier local spune că 
s-a promis încă de acum 6 luni mutarea acelui panou publicitar de la intrarea în Săcele, unde ar fi potrivit să fie 
expus ceva reprezentativ pentru localitate, eventual o poartă mocănească. 
           D-l Primar ia cuvântul și spune că se va realiza și acest lucrul anul următor. 
           D-l Băilă Gheorghe mai spune că în stație la Medianu pe primul stâlp este montat un indicator neconform. 
           D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că la intersecția str. Caraiman-Cuza ar trebui intervenit, înainte de 
venirea sezonului rece, deoarece, din cauza topografiei este o pantă mare; dumnealui mai sesizează că pe str. 
Mărășesti s-a făcut o rigolă nefuncțională. 
             D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde, nominal, la solicitările făcute de d-nii/d-nele conilieri locali 
în ședințele anterioare. 
            D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că în urma vântului din zilele precedente s-au adunat pet-uri pe 
ocolitoare. 
            D-l Viceprimar spune că o porțiune a fost rezolvată astăzi. 
            D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că propune ca interpelările să fie date marțea pe hârtie și joia 
să se dea răspunsurile. 
            D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și întreabă care este stadiul cu plăcuțele care interzic accesul câinilor în 
parcuri. 
            D-l Viceprimar spune că sunt făcute și se vor monta. 
            D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că s–a semnalat necesitatea montării unei oglinzi la intersecția 
străzilor Valea Largă-Oituz. 
            D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au refăcut gardurile la toate parcurile din Electroprecizia, dar este o 
problemă constantă vandalizarea parcurilor. 
             D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că este în Ștefan cl Mare un chioșc de ziare ruginit. 
             D-l Viceprimar spune că se va ridica săptămâna viitoare. 
             D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au ridicat deja 4. 
             D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că a mai semnalat problema cu stâlpul de electricitate din fața 
blocului 34 din Cart. Ștefan cel Mare care este foarte înclinat. 
              Un cetățean ia cuvântul și spune că a sesizat demolarea unei case edificate în 1860 de pe str. Mihai 
Viteazu și întreabă ce măsuri s-au luat. 
               D-l Țăruș Romeo Nicolae ia cuvântul și spune că s-a depus Certificatul de Urbanism, s-a făcut o 
propunere de amendare pentru că nu există autorizație de demolare, dar în ceea ce privește anul construcției, se 
pare că strada nu este prinsă în zona istorică. 
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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. 
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