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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.    

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 21.09.2017, 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  modificarea art. 1 din  H.C.L.  nr. 143/22.06.2017 pentru majorarea 

capitalului social al S.C.  Servicii Săcelene S.R.L.  și actualizarea Actului constitutiv în mod 

corespunzător – inițiatori consilieri locali;  

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului local, a Bugetului  activităților 

finanțate integral din venituri proprii 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. 

 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l  Administrator public - jr. Pascu Lucian Ion   

- d-na Coman Rodica - Șef Serviciul CFSBO CFP 

- d-ra Dascălu Bianca – Șef Birou Contencios Administrativ  

- d-na Necula Geta –  c.j Comp.Informații Publice, Mass-Media 

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

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

 

La şedinta au participat 13 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Kristály László, d-nul Panait Bian Cristian, d-l Mureșan Dan Marius, d-na Iordache Mihaela, d-na 

Hlavathy Zsuzsánna și d-l Sterpu Ciprian. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Băilă Gheorghe.  

            D-nul Preşedinte dă citire ordinii de zi și supune la vot proiectul ordinii de zi, conform dispoziției nr. 

1653 /21.09.2017 și  se aprobă cu unanimitate (13 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  modificarea art. 1 din  H.C.L.  nr. 143/22.06.2017 pentru majorarea capitalului social al 

S.C.  Servicii Săcelene S.R.L.  și actualizarea Actului constitutiv  în mod corespunzător.  

 D-l Mormoloc Costel  Viorel ia cuvântul și spune că s–a venit cu două solicitări fundamentate de 

majorare a capitalului social, astfel dumnealui  menționează că  prin H.C.L.  nr.  143/22.06.2017 s-a aprobat 

majorarea capitalului social al  S.C. Servici Săcelene S.R.L. cu 150.000 lei reprezentând dotări, din care 

53.760 lei pentru achiziționarea unui microbuz  pentru cursele de noapte, cursele de Brădet și alte curse 

speciale. În urma deplasării la fața locului, s-a constat că microbuzul care urma să se achiziționze nu 

corespundea din punct de vedere tehnic și estetic,  motiv pentru care s-a reluat studiul pieței auto, a fost 

identificat un microbuz care are caracteristicile tehnice dorite, la prețul de 71.300, acest lucru impunând 

alocarea de resure suplimentare, respectiv 17.540 lei pentru acoperira costului de achiziție al acestuia.          
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Dumnealui mai spune că s-a demarat programul de înnoire a parcului auto, sens în care se dorește achiziția a 

două autobuze, second-hand, dar cu un an mai bun de fabricație, respectiv  2004,  care să fie dotate cu rampe 

pentru persoanele cu dizabilități și să aibă climatizare. Dumnealui menționează că s-au găsit la Sibiu 

autobuze care să corespundă, motiv pentru care solicită alocarea sumei de  132.500 lei cu această destinație. 

        Se supune la vot şi se aprobă cu  10 voturi pentru, 3 abțineri. H.C.L. nr. 178.  

        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, a Bugetului  activităților finanțate integral din venituri 

proprii 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-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că rectificarea este cu 18 mii lei în plus, obținuți din 

vânzarea unor cabinete medicale cu plata în rate, că s-au repartizat pentru plata cotizației la ADI ISO Mediu, 

restul fiind reglări roșu-negru, respectiv s-au disponibiliat sume din unele capitole și s-au anulat la altele, 

astfel s-a impus achiziționarea unui aparat de sterilizare pentru Spitalul Municipal Săcele și majorarea 

captalului social la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. D-na Coman Rodica explică în detaliu care sunt sumele 

disponibilizat pe fiecare secțiune și capitol bugetar în parte. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu  12 voturi pentru, 1 abține. H.C.L. nr. 179.  

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 

             Prof. BĂILĂ GHEORGHE 

 

 

 

 

                                                                                 Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


