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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr. 59423/27.10.2017 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 28.09.2017, 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 privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a două 

autovehicule din parcul auto al Spitalului Municipal Săcele - 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 Electroprecizia, identificate în CF nr.103518 Săcele, nr. 

top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață de 180 mp, CF nr.113279 Săcele, nr.cad.1162/1/1/1/2/1/1/1/2, 

nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/1/1/2, în suprafață de 104 mp și CF nr.132 Săcele, 

nr.cad.1162/1/1/1/2/1/2, nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/2, în suprafață de 15  

mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării  imobilului-teren, în suprafață de 819 mp, înscris în CF 

nr.103267 Săcele, nr. cad.1983, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, situat în Municipiul  

Săcele, Cartier Ștefan cel Mare - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare  a spațiilor situate la etajul imobilului Biblioteca Municipală 

Săcele  „Victor Tudoran”, în suprafață totală de 266,86 mp, din B-dul George Moroianu nr. 110, înscris în CF 

nr. 114299 Săcele, sub nr. top. (1721/3, 1722/3, 1723/3, 1724/3)/1, către Liceul Teoretic ”George Moroianu”- 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Spitalului 

Municipal Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 104 din 19.09.2013 privind 

aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către 

titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Policlinicii  

Municipiului Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 122 din 30.10.2014 privind 

aprobarea vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către 

titularii contractelor de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului 

de concesiune și a prețului pentru vânzare privind imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Primăverii nr.  21 

- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantitãţi  de  material  lemnos  pentru foc a unui 

numãr de 100 familii nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Sãcele cu domiciliul în Municipiul Sãcele,  sub 

formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și  august  

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; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii, prin demisie, a Municipiului Săcele din  Asociația  „Orașe 

Energie în România” (OER) - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul 

Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea  unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate 

stabilită conform Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul 

Săcele, precum și aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2017 o locuință 

socială , în ordinea de prioritate  stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul 

Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din  Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” 

Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate cuprinzând solicitantii de locuinte ANL din 

Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr.97 din 25.06.2015privind 

actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale și înscrierea în cartea funciară -prima 

înscriere- a unui imobil aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele, a terenului 

identificat  în CF 112039 Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr.top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață  de 5.299 

mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea declanșării  procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată 

afectate de coridorul de expropriere al obiectivului de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Tărlungului 

din Municipiul Săcele"- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 

21. Diverse. 

-  Informare  S.C. Servicii Săcelene; 

- Raport de activitate pentru sem. I și realizările la investiții I al anului 2017 R.P.L.P. Săcele R.A. 
 

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 Diniță-Ardeleanu Constantin– Dir. Poliţia Locală 

- d-ra Dascălu Bianca – Birou Contencios Administrativ  

- d-l Brânzea Ovidiu - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Matei Ion – Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 

- d-na Zaharscu Mihaela – Biroul Investiții 

- d-na Radu Gabi – Comp. Patrimoniu 

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

- d-l Lungu Dragoș - Admininistrator Centrul Multicultural și Educațional  

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

- societatea civilă 

 



 3 

La şedinţă au participat 17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând  d-l 

Mureșan Dan Marius și d-l Munteanu Gheorghe.  

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 24.08.2017,  se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru, 3 abțineri (d-l Géczi Gellért și 

d-l Nițescu Ciprian lipsesc momentan din sala de ședință),  Procesul Verbal al ședinței de îndată din data de 

05.09.2017, se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru, 5 abțineri (d-l Nițescu Ciprian lipsește momentan 

din sala de ședință) și Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 21.09.2017, se supune la vot și se aprobă cu 

11 voturi pentru, 5 abțineri (d-l Nițescu Ciprian 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 aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – inițiator Ing. Popa Virgil; 

            22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere– inițiator Ing. Popa Virgil; 

            23. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închiriere pentru spațiile din Centrul Multicultural și 

Educațional Săcele, precum și aprobarea modelului de contract– inițiator Ing. Popa Virgil; 

          24. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 8 mp, situate în 

Municipiul Săcele, str. Viitorului, lângă imobilul cu nr. 22– inițiator Ing. Popa Virgil; 

         25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Închidere  depozit  de deșeuri municipale clasa «b» SUBOBREJ- SĂCELE”,  jud. Brașov– inițiator Ing. 

Popa Virgil; 

          26. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele 

pentru a face parte din Comisia de lucru pentru  elaborarea  Regulamentului  de acordare a masei lemnoase 

destinate valorificării către populaţia Municipiului Săcele, pentru încălzirea locuinţei pe timpul sezonului rece– 

inițiator Ing. Popa Virgil; 

27. Proiect de hotărâre pentru derularea proiectului „Săcelele Verde” - iniţiatori  consilieri locali:  

d-l Panait Bian Cristian și d-na Iordache Mihaela. 
              D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 

Primar și conform dispoziției nr. 1656 /21.09.2017 și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru).   

D-l Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării a două autovehicule din 

parcul auto al Spitalului Municipal 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 (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 180. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că în sală sunt prezenți cetățeni și consideră oportun să li se dea 

cuvântul înainte de a parcurge ordinea de zi a ședinței. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că dacă discuțiile sunt adiacente proiectelor înscrise pe ordinea de zi, se 

poate da cuvântul celor prezenți în sală. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că trebuia ca cei prezenți să solicite, la începutul ședinței, d-lui 

Președinte să li se dea cuvântul,  așa cum este procedural.  

D-l Președinte ia cuvântul și spune că ședința este publică, poate asista oricine la dezbateri. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că dacă discuțiile pe care vor să le inițieze cetățenii sunt în legătură cu un 

anumit punct de pe ordinea de zi, să ia cuvântul când se dezbate acel punct, iar dacă nu, să se discute problemele 

lor la început. 

Un cetățean din Cart. Raza Soarelui ia cuvântul și spune că s-a făcut o solicitare în luna iulie pentru a se face 

exproprierea pentru drum, în vederea realizării branșamentului electric la casele fără PUZ, iar răspunsul a fost că 
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nu există SF, că nu este nimic reglementat în zonă, ori la 1 decembrie va expira avizul de branșement electric și nu 

au nicio soluție cu privire la această problemă. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că acolo nu este PUZ, nu există un SF, iar terenurile nu sunt în 

regulă, întrucât nu bate scripticul cu fapticul, dezmembrările nu sunt în regulă și pentru expropiere există o 

procedură clară. 

Un cetățean din Cart. Raza Soarelui ia cuvântul și spune că trebuie găsită o soluție, după 6 ani trebuie să se 

dea o rezoluție favorabilă, întrucât sunt dispuși să facă acest studiu pe cont propriu, dar solicită prijin, un reper din 

partea administrație. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că săptămâna viitoare  va lua decizia finală pe această speță, dar necesită 

foarte mare atenție, întrucât situația este încurcată, putem fi pasibili de sancțiuni dacă nu se procedează cum 

trebuie. Dumnealui mai spune că se va merge pe teren săptămâna viitoare, iar decizia o va lua la fața locului. 

D-l Stoea Gheorghe spune că acei cetățeni au fost păcăliți. 

Un cetățean de pe str. 15 noiembrie ia cuvântul și spune că are o speță mai complicată, deși locuiește acolo 

din 2004, a primit o adresă de la Primărie prin care i se comunică faptul că i se ia casa, că i se ia terenul 

concesionat pentru care a plătit 787 mil., a fost bun platnic, i s-a dat Autorizație de construire, certificat de 

urbanism, i s-a dat voie să construiască, după 3 luni de zile aduce actele, face vânzare, de la un vecin care nu a 

putut construi tot din cauza Primăriei, iar în susținerea celor expuse spune că  poate lăsa documente doveditoare,. 

Dumnealui mai spune că va merge în instanță, pentru a stabili din vina cui nu s-a putut construi, întrucât solicită 

autorizație de construire de ani de zile. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că aceste contracte de concesiune stipulau începerea construcției după 1 an, în 

caz contrar se stipulează că aceste contracte se reziliază, ceea ce se va face, cei afectați putând să se adreseze 

instanțelor de judecată. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că, pentru a înțelege situația, ar trebui ca această speță să fie 

prezentată, în totalitate, de către executiv. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va face o informare în scris în acest sens, întrucât este o problemă 

complicată, veche, care s-a întins pe mai multe mandate. 

Același cetățean spune că nu există utilități acolo, dar se plătește concesiunea și că  a solicitat o Autorizație de 

construire din luna mai. 

D-l Viceprimar întreabă dacă concesiunea este pe numele dumnealui. 

Cetățeanul răspunde afirmativ, spunând că din 2015 este pe numele dumnealui. 

D-l Viceprimar spune că problema este mai complicată, domnul Mogoșescu a cumpărat o concesiune de la 

cineva și întreabă dacă are extras CF și  ce scrie în el, apare ceva ca și construcție. 

Cetățenul răspunde că apare un garaj. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că un garaj nu este casă, cum stipulează contractul de concesiune. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că vânzarea concesiunii Stroe-Mogoșescu, despre care se face vorbire, s-a 

făcut fără acordul municipalității, ori nu se pot face ilegalități, dacă sunt opinii divergente se poate rezolva în 

instanță. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că informarea care va fi făcută ar trebui să cuprindă și situația 

terenurilor din Bolnoc, terenuri care au fost concesionate dar pe care nu s-a construit. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că situația  se va rezolva, iar tot ce înseamnă contract de concesiune,  unde nu  

s-a construit, se va rezilia, astfel vor fi terenuri libere pentru concesiuni. 

         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 Electroprecizia, identificate în CF nr.103518 Săcele, nr. top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, în suprafață 

de 180 mp, CF nr.113279 Săcele, nr.cad.1162/1/1/1/2/1/1/1/2, 

nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/1/1/2, în suprafață de 104 mp și CF nr.132 Săcele, 

nr.cad.1162/1/1/1/2/1/2, nr.top.7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/1/1/2/1/2, în suprafață de 15  

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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 181. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea cumpărării  imobilului-teren, în suprafață de 819 mp, înscris în CF nr.103267 Săcele, 

nr. cad.1983, nr. top. 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/2, situat în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 abținere 

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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 182. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind darea în administrare  a spațiilor situate la etajul imobilului Biblioteca Municipală Săcele  „Victor 

Tudoran”, în suprafață totală de 266,86 mp, din B-dul George Moroianu nr. 110, înscris în CF nr. 114299 Săcele, 

sub nr. top. (1721/3, 1722/3, 1723/3, 1724/3)/1, către Liceul Teoretic ”George Moroianu”. 

         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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 183. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Spitalului Municipal Săcele 

pentru amplasarea a două automate de cafea. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu mențiunea că închirierea se face pe baza unui regulment aprobat de 

Consiliul Local 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că există regulament pentru închiriere, aprobat prin Hotărâre de Consiliu 

Local. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 184. 

 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 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 104 din 19.09.2013 privind aprobarea 

vânzării unei unități locative ANL situate 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. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că s-a solicitat corectarea unei erori materiale la raportul de 

specialitate. 

D-na Radu Gabi spune că s-a îndreptat eroarea materială semnalată. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 185. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a 2 metri pătrați în incinta Policlinicii  Municipiului 

Săcele pentru amplasarea a două automate de cafea. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 186. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că pentru licitație, s-a pus la dispoziție aparatului de specialitate 

caietul de sarcini de la Spitalul Județean. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că dorește o lămurire, astfel dumnealui spune că atunci când se 

închiriază un panou publicitar se plătește pentru suprafața desfășurată, ori pentru  acest tonomat se închiriază strict 

suprafața sa, respectiv 2 m2. 

D-na Gabi Radu ia cuvântul și spune că pentru închirierea panourilor publicitare există o hotărâre de Consiliu 

Local care cuprinde specificații exact cu privire la modul în care se calculează suprafața, dar va lua în considerare 

aspectele semnalate de d-l consilier local pe viitor. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că la panouri nu se ia în calcul doar strict suprafața lor, întrucât se 

consideră că nu poate fi utilizat spațiul nici de deasupra, nici de dedesubtul acestora, ori și la tonomat situația este 

la fel.  

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  pentru modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 122 din 30.10.2014 privind aprobarea 

vânzării a două unități locative A.N.L. situate în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularii 

contractelor de închiriere. 

         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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 187. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune 

și a prețului pentru vânzare privind imobilul situat în Municipiul Săcele, str. Primăverii nr.  21. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul propunerii unui preț de vânzare de 13.000 euro fără 

T.V.A.,  față de prețul minim de pornire de 10.013 euro fără T.V.A.   

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu condiția depunerii contractului de concesiune/închiriere 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că s-a retransmis contractul de concesiune, deoarece nu era lizibil. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 

188. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantitãţi  de  material  lemnos  pentru foc a unui numãr de 100 familii 

nevoiaşe cu domiciliul în Municipiul Sãcele cu domiciliul în Municipiul Sãcele,  sub formã de ajutor pentru 

încãlzirea locuinţei. 

         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, cu discuții în plen   

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu s-au primit informații cu privire la cantitatea de material lemnos 

acordată. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este vorba de 2 m3. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 189. 
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D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și  august 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). H.C.L. nr. 190. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea retragerii, prin demisie, a Municipiului Săcele din  Asociația  „Orașe Energie în România” 

(OER). 

         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). H.C.L. nr. 191. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ISO MEDIU” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul 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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 192. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind repartizarea  unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită conform 

Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor din Municipiul Săcele, precum și 

aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2017 o locuință socială , în ordinea de 

prioritate  stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul 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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că membrii comisiei de specialitate nr. 2 au solicitat ca 

responsabilitatea întocmirii documentelor adiacente acestui proiect să fie asumate de membrii Comisiei de 

atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că toate documentele sunt semnate și însușite de membrii Comisiei de 

atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că există un Proces verbal al Comisiei de atribuire a spațiilor de locuit 

ce se află în patrimoniul Municipiului Săcele, semnat de membrii acesteia. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că inclusiv lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 

2017 o locuință socială este semnată de membrii comisiei. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 193. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din  Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov. 
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         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). H.C.L. nr. 194. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din  Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” 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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 195. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 97 din 25.06.2015privind actualizarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al Municipiului Săcele. 

         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. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că nu participă la vot.  

Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. H.C.L. nr. 196. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Documentației cadastrale și înscrierea în cartea funciară -prima înscriere- a unui imobil aflat pe 

teritoriul administrativ al Municipiului Săcele. 

         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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 197. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Săcele, a terenului identificat  în CF 112039 

Săcele (Nr. CF vechi 676A+2), nr.top 1315/1/1, nr. cad 1761, în suprafață  de 5.299 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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 198. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea declanșării  procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de 

expropriere al obiectivului de investiții ,,Modernizare și reabilitare strada Tărlungului din Municipiul Săcele". 

         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. 
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Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 199. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și solicită, înainte de a trece la proiectele propuse pentru a suplimenta ordinea 

de zi, o pauză pentru deliberări. 

După pauză, d-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel 

Mare, către titularul contractului de închiriere. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 200. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către 

titularul contractului de închiriere. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 201. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind stabilirea tarifului de închiriere pentru spațiile din Centrul Multicultural și Educațional Săcele, precum și 

aprobarea modelului de contract. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că, față de material a solicitat câteva clarificări, cum ar fi ce reprezintă 

aceea garanție, aspect care s-a clarificat, dar întreabă dacă se percepe și pentru Sala de spectacole. 

D-l Primar răspunde că nu se percepe garanție  pentru Sala de spectacole.  

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă se percep taxe și pentru timpul necesar montării/demontării 

recuzitei, pentru că, în afara timpului necesar pentru realizarea spectacolului, trebuie luat în calcul și acest aspect și 

să nu se tarifeze. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se plătește pentru durata spectacolului propriu-zis, iar taxa este una 

rezonabilă, respectiv 500 lei/2h, în condițiile în care costurile cu Centrul Multicultural sunt foarte mari. Dumnealui 

mai spune că, la o simplă simulare, dacă are loc un spectacol, cu sala plină, 314 locuri, cu un preț modic la bilete, 

se ajunge ca tariful de închiriere a sălii să fie mai mic de 8% din preț. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că atunci când evenimentul se adresează publicului larg, când îi 

vizează pe săceleni, asociații, grupuri, școli din Săcele, ar trebui să se aplice un tarif preferențial. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acest lucru ar fi fost justificat, dacă la deschiderea Centrului 

Multicultural aceste asociații locale ar fi venit pro bono, dar nu s-a întâmplat așa, iar peste 1 an se va vedea dacă se 

poate asigura sustenabilitatea Centrului, iar în condițiile în care cine vine acolo face profit, taxa nu este mare. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și propune un amendament, că pentru timpul necesar montării/demontării 

recuzitei să nu se perceapă taxe . 

D-l Președinte spune că d-l Primar a afirmat deja că se taxează doar pentru specatacolul propriu-zis. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că are niște propuneri vizavi de acest proiect, astfel, d-l Primar a 

discutat despre prețuri la bilete, număr de participanți, la modul ipotetic, dar aceste calcule nu prea coincid cu 

realitatea, întrucât există și alte cheltuieli în afară de cele generate de închirierea sălii, iar un alt aspect important 

este  acela că ne-am angajat ca în Centrul Multicultural să intre 800 oameni/zi, ori tariful este mare, iar dacă nu se 

realizează acest indicator, suntem pasibili să dăm banii înapoi. 

D-l Primar spune că se propun aceste tarife, întrucât nu avem istoric, deoarece până în momentul de față Sala 

de spectacole nu a fost utilizată și nu putem estima costurile. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că se poate reveni, peste câteva luni, tocmai pe acest motiv, cu 

tarife mai mici sau mai mari, după cum o impune situația, dar pe moment trebuie tarife mai mici decât cele 

propuse, pentru a stimula organizarea de spectacole în Municipiul Săcele. O altă discuție ar fi legată de cuntumul 

garanției care este de 10% pentru contractele de minim 6 luni, care reprezintă, valoric, foarte puțin. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că această valoare se adună de la toți uttilizatorii. 

 D-na Voicecu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că trebuie avut în vedere că această valoare se răsfrânge 

asupra noastră, a întregii comunități, mai ales că sunt activități pentru care profesorii nu percep onorarii. 

 D-l Stoea Gheorghe întreabă dacă pentru susținerea unui spectacol există personal specializat pentru 

lumini, cortina, etc. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că organizatorii de spectacole vin cu propria echipă, la Centru este un It-ist.      

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune, referitor la garanția percepută, că aceste sume sunt derizorii, 

procedura de restituire fiind excesivă în raport cu suma de restituit. 
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D-l Primar ia cuvântul și spune că acest aspect trebui lăsat în grija administrației. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și pune că, în comparație cu Brașovul, tarifele de închiriere sunt mici. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă ce se întâmplă cu școlile, cu asociațiile care au parteneriate cu 

Primăria și vor să organizeze evenimente la Centrul Multicultural, sub aspectul tarifelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că școlile nu vor plăti, evident, iar dumnealui consideră oportun să se 

meargă pe tarifele propuse, iar după ce avem un istoric de câteva luni, se poate reveni asupra lor. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și se raliază celor spuse de d-l Primar și spune că dacă în decurs de 6 

luni nu vor fi cereri, se va veni cu tarife mai mici. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu este necesar să se stea 6 luni și să se constate că nu există 

cereri și se pot micșora tarifele d acum. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că informaticianul de la Centrul Multicultural, care este colo 

pe parte tehnică, nu se pricepe prea bine, menționând că afirmația se bazează pe o experință cu un spectacol ținut 

aici. Dumneaei mai spune că scena mai trebuie echipată pentru a se  face spectacol de teatru adevărat și că la un 

tarif de 500 lei/2h, cu 300 de oameni în sală, 1,66 lei din prețul biletului ar fi sala. 

Se supune la vot amendamentul propus de d-l Géczi Gellért, în sensul că pentru timpul necesar 

montării/demontării recuzitei nu se percep taxe și se aprobă 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă.  

Se supune la vot proiectul cu amendametul inclus și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 

202. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind închirierea, prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 8 mp, situate în Municipiul Săcele, str. 

Viitorului, lângă imobilul cu nr. 22. 

Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 203. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea  Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Închidere  depozit  

de deșeuri municipale clasa «b» SUBOBREJ- SĂCELE”,  jud. Brașov. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 204. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că este un proiect important și ar fi oportun să se dea lămuriri asupra 

lui. 

D-l Primar spune că acest proiect este o urgență, necesită o abordare serioasă, în fiecare săptămână vin 

inspectori de la Garda de Mediu în legătură cu această problemă și menționează că trebuie făcute toate demerurile 

pentru a evita acele penalități enorm despe care s-a mai vorbit și că se va demara procedura de achiziție pentru 

acest proiect, care va dura câteva luni, urmând a se realiza, ca surse de finanțare, din bugetul local, fonduri 

guvernamentale și accesare de finanțări nerambursabile, dar aceasta într-un orizont de timp mai îndepărtat. Se va 

încerca accesarea de fonduri de la minister, pentru a recupera ce se cheltuiește, dar până la 31 decembrie 2018, 

rampa trebuie închisă și scriptic și faptic și explică procedura de închider a acesteia din punct de vedere tehnic. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 26  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind  desemnarea  unor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din 

Comisia de lucru pentru  elaborarea  Regulamentului  de acordare a masei lemnoase destinate valorificării către 

populaţia Municipiului Săcele, pentru încălzirea locuinţei pe timpul sezonului rece. 

D-l Pascu Lucian Ion dă citire membrilor propuși. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că îl propune pe d-l Géczi Gellért pentru a face face parte din 

această comisie. 

D-l Pascu Lucian Ion ia cuvântul și spune că s-a propus această componență deoarece se doreșe ca această 

comisie să fie lucrativă, iar începând cu data de 1 ianuarie să existe un regulament viabil. 

D-l Nițescu Ciprian se raliază celor spuse de antevorbitor, susținând funcționarea acestei comisii în 

componența propusă, menționând că, oricum, acel regulament va fi supus spre analiză și aprobare Consiliului 

Local. 

D-l Președinte spune că fie se votează proiectul în forma prezentată de executiv, fie se exercită procedura de 

vot secret. 

D-l Pascu Lucian ia cuvântul și spune că această componnță a fost gândită așa întrucât d-l consilier local 

Nițescu  a muncit efectiv în acest scop, ocupându-se de partea informatică, d-l Viceprimar este familiarizat cu 

problema, iar în acest mod nu se iau lucrările de la zero. 
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D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că aceste propunri nu au conotații etnice, dar este un fapt constatat 

că, cu cât comisiile sunt compuse din mai mulți membri, acestea devin mai ineficiente. 

D-nii și d-nele consilierilor locali iau decizia de a exercita votului, în secret, prin buletine elaborate în acest 

sens. Până la centralizarea acestora, d-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 27  de pe ordinea de zi 

suplimentată, la proiectul de hotărâre pentru derularea proiectului „Săcelele Verde”. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că este un proiect ecologist, astfel se dorește ca agenții 

economici și marii dezvoltatori să aibă obligația de a planta pomi fructiferi/arbori/arbuşti la solicitarea autorizaţiei 

de construire, care să formeze o perdea care să izoleze fonic, dar și să aducă un plus pentru mediu și pentru 

Municipiul Săcele. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că este o inițiativă lăudabilă. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că are o observație cu privire la art. 2, alin. (1) pct. c) unde se 

stipulează că „ pentru hale de producție se va planta perdea protectiva de arbori pe tot perimetrul halei, exceptând 

căile de acces”, ori de aici se înțelege că arborii vor fi plantați lângă hală, iar acest lucru s-ar putea să contravină 

altor prevederi ISU sau ale Inspectoratului de stat în construcții și consideră oportună găsirea unei alte formulări, 

sens în care propune și un amendament, prin care propune modificarea articolului mai sus menționat care va avea 

următoul conținut : „ pentru hale de producție se va planta perdea protectivă de arbori în interiorul perimetrului terenului, 

exceptând căile de acces ”. Se supune  la vot amedamentul propus și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 împotrivă. 

 Se supune la vot proiectul cu amendametul inclus și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 

206. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că, având în vedere expirarea mandatului de Președinte de ședință al d-lui 

consilier local, este necesară înaintarea  de propuneri în acest sens. 

D-l Viceprimar îl propune pe d-l Motoc Bogdan George, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 

voturi pentru). H.C.L. nr. 207. 

D-l Președinte anunță rezultatul votului secret de la punctul nr. 26, respectiv D-l Sorin GÂDEA 15 voturi 

pentru, 1 împotrivă, 1 vot nul; D-l Ciprian NIȚESCU  15 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 vot nul; D-l  Gheorghe STOEA 13 

voturi pentru, 3 împotrivă. 1 nul.  

D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

D-l Kristály László ia cuvântul și spune că în dreptul imobilului cu nr. 181 de pe B-dul Brașovului, există 

mari probleme, întrucât, odată cu reasfaltarea acestui tronson s-a format o băltoacă imensă, iar vehiculele care trec 

împroașcă apa peste nivelul geamurilor. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că a mai semnalat și dumnealui această problemă. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu crede că problema este din cauza reasfaltării. 

D-l Popa Marius Cristian spune că încă nu s-a reasfaltat acolo. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că această acțiune se demarează săptămâna viitoare.  

D-l Kristály László ia cuvântul și întreabă dacă la  racordarea la rețeua de apă nouă, apa va veni din 

aducțiunea  de apă de pe Ciucaș. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că singura sursă de apă din Săcele este lacul de acumulare Tărlung, totodată 

menționează că  se va da în folosință noua rețea între str. Canalului – Bunloc, iar apoi între Bunloc-Pod Dârste și 

că se va asfalta și ultimul tronson săptămâna viitoare, care include și zona de reședință a d-lui consilier local 

Kristály László.    

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că pe pe str. Calea București, după Podul Dârste, în dreptul primei case  

se adună apă pe o porțiune mare și ar trebui drenată. 

D-l Viceprimar spune că soluția ar fi să se ridice asfaltul. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că trebuie făcută o adresă către cei de la drumurile naționale, pentru că acea 

situație creează un disconfort. 

D-l Kádár Tamás ia cuvântul și spune că a avut loc o acțiune între stațiile Doina-Median, când au fost oprite 

două autobuze ale S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-l Director ia cuvântul și spune că a avut loc un control pe tema licențelor de traseu, s-au ridicat plăcuțele și 

s-a primit o amendă de 10.000 lei. 

D-l Președinte întreabă cine dă aceste licențe. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că Primăria dă licențele de traseu, dar ca să poată da aceste licențe trebuie să 

existe o structură de transport, care s-a realizat prin noua organigramă, se organizează concurs pentru ocuparea 
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posturilor, lucru care trebuia făcut din 2007. Un alt aspect pe care îl semnalează d-l Primar este faptul că Primăria 

poate da licențe numai până la Pod Dârste, iar pentru cealaltă parte a traseului s-au întreprins diligențe la Brașov, 

dar s-a tot tergiversat acordarea licenței pentru acel tronson, dar transportul public nu se va ceda în favoarea 

altcuiva, întrucât nu este o activitat din care să iasă profit, dar odată luat de un alt operator se pierde controlul 

asupra acestui sector, control pe care îl deține acum Consiliul Local. 

D-na Iordache Mihaela spune că a sesizat în ședința trecută o situație cu privire la un trotuar 

degradat/inexistența pe o porțiune a trotuarului și ar dori să afle de la d-l Viceprimar niște răspunsuri cu privire la 

această problemă. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nu prevede că se va putea rezolva problema semnalată anul acesta, 

întrucât porțiunea inexistentă de trotuar  necesită proiectare, ridicarea la cotă, etc. 

D-na Iordache Mihaela spune că în zona parcării de la bl. 1 din Cart. Electropecizia, vizavi de magazinul 

Profi, nu există trotuar. 

D-l Viceprimar spune că s-ar putea realiza. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă dacă s-a nivelat terenul din fața Sălii de Sport. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acea grămadă de pământ va dispărea, dar acolo trebuie realizat și 

trotuarul. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că există o problemă cu privire la depozitarea de moloz, la 

ieșirea de pe Str. Lapedatu pe ocolitore, deoarece o parte din acest moloz  ajuns în canalul de desecare, realizat 

pentru a menține nivelul freatic, iar depozitarea aceasta va întrerupe acest canal și întreabă dacă a autorizat cineva 

acest lucru. 

D-l Diniță-Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că s-a purtat o discuție cu proprietarul la fața locului în 

luna august pe această problemă. 

D-l Stoa Gheorghe ia cuvântul și felicită, atât Consiliul Local, cât și Primăria pentru finalizare lucrărilor pe 

str. N. Colceag și zona adiacentă, dar atrage atenția, din nou, asupra faptului că străzile asfaltate sunt tranformate 

în parcări pentru mașini și consideră oportun să se monteze semne de circulație corespunzătoare și să se aplice 

sancțiuni. O altă sesizare este legată de faptul că a fost afișat proiectul cu căile de acces în localitate, dar consideră 

că nu oferă o soluție viabilă și că mai trebuie discutat acest aspect. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că este vorba despre un PUZ care s-a întrerupt și va fi reluat. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a încercat un PUZ, nu a fost finalizat, s-a reluat demersul și la anul este 

programată finalizarea acestuia, menționând că se poartă discuții cu 2 proprietari, astfel că toată zona de la Pod 

Dârste să intre în modernizare, dar tot nu se scăpa de aceea strangulare. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că majoritatea PUZ-urilor vin cu străzi foarte înguste, de 4/6 m, ori 

se dorește un oraș aerisit, iar aceste situații ar trebui discutate în comisia de urbanism. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că nu este vorba de majoritatea, sunt unele care sunt din trecut, care 

reprezintă un fapt dat, cum este și cazul de acum la care face referire d-l consilier local. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și întrabă dacă se poate face decolmatari pe străzile Mihai Viteazu, Coastei, 

Ghe. Doja. 

D-l Primar spune că se va interveni. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că trebuie reabilitată statuia lupoaicei din fața bisericii. O altă 

problemă este stâlpul de susținere a firelor din parcarea Oxalis și faptul că mașinile se parchează pe carosabil în 

fața Liceului Victor Jinga și întrebă în ce procent sunt plătite parcările din Electroprecizia. 

D-l Primar spune că din 1003 sunt plătite 826. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că în zona Parcului Electroprecizia mașinile sunt parcate pe trotuar, 

iar în zona blocurilor sunt amenajate grădini. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au mai identificat locuri pentru parcări, inclusiv grădini. 

 D-l Jitaru Gheorghe mai spune că gunoiul ar trebui să fie ridicat selectiv, deoarece și dacă este colectat 

selectiv, cu aceeași mașină se ridică și gunoiul menajer și pet-urile.  

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că a urmărit acest proces pe str. Zizinului, unde este o zi de 

ridicare a Pet-urilor, oamenii le separă, dar ele se ridică împreună cu gunoiul menajer, ceea ce va determina 

nerealizarea cotei de colectare selectivă, implicit creșterea tarifului. 

Și din partea societății civile se semnalează același aspect. 
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D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că o soluție ar fi realizarea unui depozit, ca la Sfântul Gheorghe, unde 

fiecare cetățean poat duce gunoiul colectat selectiv, se cântărește la poartă, se face un calcul valoric, se emite un 

bon în 3 exemplare, care se scade din factura de salubritate. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că pe trotuarul din fața Policlinicii este lăsată o mașină de foarte 

mult timp, cu pneurile dezumflate, care obturează trecerea. Dumnealui mai spun că aleea pietonală care duce spre 

blocurile de tineret este foarte degradată. 

D-l Primar spune că se va rezolva anul viitor. 

D-na Voicecu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că sunt sesizări din partea cetățenilor din cart. Ștefan cel 

Mare și Viitorului care solicită prezența mai intensă pe timp de noapte a Poliției Locale, întrucât sunt grupuri de 

persoane care distrug parcurile. Dumneaei mai întreabă când se vor finaliza lucrările de modernizare la Policlinică. 

 D-l Primar răspunde că la 31 octombrie. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că ar fi oportună mutarea trecerii de pietoni din Cart. Electroprecizia 

mai jos de stația de autobuz și desființată a doua trecre, cea vizavi de biserică care nu are o utilitate practică. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că Poliția Națională  a transmis în comisia de circulație că orice trecere 

de pietoni trebuie să fie amplasată la o anumită distanță față de stația de autobuz, ceea ce face imposibil demersul 

propus de d-l consilier local Băilă, iar în ceea  ce privește cea de-a doua trecere de pietoni, consideră că nu este 

lipsită de utilitate. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a solicitat sprijinul Poliției Locale în rezolvarea unui conflict și a 

avut un răspuns foarte prompt, totodată apreciază faptul că s-a făcut gardul la trambulină, dar ar mai fi nevoie de 

electrificare la sala de sport. 

    D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune, referitor la discuția de ședința trecută cu privire la regulatoare de 

gaz scoase pe fațadele imobilelor, că a văzut că un copil dădea cu picioarele într-un astfel de regulator, un alt 

neajuns cauzat de locul montării. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că a depus o petiție la registratura pe data de 20 iulie la care nu a primit încă 

răspuns, acum două săptămâni s-a interesat de circulația respectivei petiții, a aflat că este la d-l Viceprimar, care se 

va deplasa în teren în acest sens. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că, într-adevăr nu se dau  răspunsuri în termenul legal, având o 

experiență similară. 

D-l primar ia cuvântul și spune că la sfârșitul săptămâniii vor avea loc Zilele Recoltei în Cart. Ștefan cel 

Mare, locație în care va fi amplasat și patinoarul la iarnă; dumnealui mai spune că tot aici s-a luat și un teren 

pentru amenajarea unei parcări pentru Centrul Multicultural. 

   D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că este dificil de intrat la Centrul Multicultural cu autocarul 

cu recuzită. 

D-na Arhitect-șef ia cuvântul și spune că se va realiza un PUZ în acest sens, pentru a se rezolva această 

problemă. 

Un  cetățean solicită punerea unui coș de gunoi la cimitirul unguresc de pe Valea Cernatului. 

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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