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Bălăşescu Marius, consilier local al Consiliului Local al Municipiului 

Săcele, Preşedintele  Comisiei de specialitate nr.1 și membru în comisia de 

specialitate nr.4, ales pe listele Partidului  Social Democrat, în baza art. 51, alin. 

4 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare şi în baza art. 50 alin. 3 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul Aleşilor locali am întocmit raportul de activitate pe 

anul 2017. 

În cursul anului 2017 au avut loc 22 de ședințe ale Consiliului Local, din 

care 12 ordinare, 11 de îndată și 1 extraordinară, adoptându-se 271 de proiecte 

de acte normative. Dintr-un total de 24 de sedințe ale Consiliului Local al 

Municipiului Săcele am participat la 21 de sedințe . 

Am participat la toate şedinţele de lucru din cadrul Comisiei de 

specialitate  nr. 1-  “Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, 

servicii, comerț şi agricultură” și Comisiei de specialitate nr.4 - „Comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, validare”. Împreună cu membrii 

comisiilor am analizat şi avizat materialele care au fost supuse dezbaterii şi 

aprobării Consiliului Local. 

 În calitate de Preşedinte al Comisiei de specialitate nr. 1  am contribuit la 

crearea unui mediu optim de lucru şi dialog pentru toţi membrii comisiei. În 
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aceeaşi calitate de Preşedinte al Comisiei nr. 1 am manifestat o totală deschidere 

la solicitările tuturor celor care ni s-au adresat. 

În comisiile de specialitate nr.1și nr.4 am dezbătut şi avizat toate 

proiectele de hotărâre ce au avut în vedere eficiența și legalitatea cheltuirii  

banului public.  

Prin natura atribuțiilor ce revin comisiei de specialitate nr.1 am inițiat, 

alături de membrii respectivei comisii, un număr de 22 de proiecte de hotărâre 

care ulterior, prin votul din plenul Consiliului Local au devenit Hotărâri ale 

Consiliului Local al Municipiului Săcele. De asemenea menționez cele două 

proiecte inițiate alături de colegii consilieri PSD și anume PROIECTUL  DE  

HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL (Nr. 48123/17.08.2017) privind 

acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal 

din  Municipiul Săcele care sunt premianţi la finele anului şcolar 2016 – 2017 și 

PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL (Nr. 62334 

/14.11.2017) privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din Municipiul Săcele, pentru anul şcolar 2017-2018, 

semestrul I. Ambele proiecte au fost validate, prin vot, de către Consiliul Local 

devenind Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Săcele. (H.C.L.  

169/24.08.2017 și H.C.L.  231/ 23.11.2017)  

Prin  H.C.L. 94/ 27.04.2017 am fost desemnat să reprezint Consiliul 

Local  în Consiliul de Administrație al Spitalului Public Municipal Săcele . Am 

fost ales, de către membrii Consiliului de Administratie , în funcția de Președinte 

al Consiliului de Administrație al Spitalului Public Municipal Săcele. Mentionez 

că până la data întocmirii acestui raport, funcția respectivă nu a fost retribuită. 

         Ca Președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Public 

Municipal Săcele voi face în continuare o sinteză a activităților desfășurate. În 

perioada aprilie-iulie 2017 s-au derulat acțiuni administrative pentru obținerea 

autorizației de funcționare, contractarea de servicii medicale cu medicii, pentru 

stabilirea programului de lucru. 
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În data de 19.07.2017 s-a deschis oficial unitatea medicală având la bază 

contracte de muncă cu medici, asistente medicale, infirmiere și ingrijitoare. 

În luna iulie 2017 s-a actualizat statul de funcții și organigrama spitalului, în 

baza Ordinului de Ministru privind structura funcțională a unității. 

În perioada iulie - decembrie au avut loc 5 ședinte de Consiliu de Administratie, 

în care membrii desemnați de către Consiliul Local, împreună cu cei 

nominalizați de către DSP Brașov au avizat planul de dezvoltare și funcționare 

al unității. 

În această perioadă s-a stabilit Bugetul de Venituri și Cheltuieli necesar fondului 

de salarii și investițiilor urgente pentru desfășurarea activității în condiții de 

siguranță și securitate medicală. În luna august 2017 s-a incheiat primul Contract 

de servicii medicale cu CJAS Bv. pentru servicii de ambulatoriu de specialitate, 

în specialitățile: medicină internă; chirurgie generală; obstetrică – ginecologie; 

cardiologie- oftalmologie; ORL- pediatrie. În luna decembrie 2017 s-a semnat al 

doilea contract de servicii medicale cu CJAS Bv, pentru Structura de spitalizare 

de zi și Camera de gardă. În cele șase luni de activitate s-au înregistrat 4500 de 

prezentări medicale. Din punct de vedere financiar, unitatea medicală a început 

din luna noiembrie 2017 să înregistreze și venituri proprii prin Contractele cu 

CJAS Bv, acestea fiind în creștere de la o lună la alta, ceea ce înseamnă că 

unitatea asigură servicii medicale de calitate, iar pacienții răspund cu încredere 

la acestea. 

         Am participat în comisiile de organizare a concursurilor pentru ocuparea 

unor posturi din cadrul Spitalului Public Municipal Săcele. Participarea a fost 

pentru următoarele posturi: economist în biroul financiar – contabil; economist 

în biroul resurse umane; economist în biroul achizitii publice și de asemenea, în 

comisia de selectare a managerului de spital. 

         În cadrul ședinţelor de plen ale Consiliului Local Săcele am participat în 

mod activ la dezbaterea materialelor aflate pe ordinea de zi (proiecte de hotărâri, 

informări, diverse etc) . 
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Am luat parte la dezbaterea tuturor materialelor și mi-am exprimat votul 

asupra tuturor punctelor aflate pe ordinea de zi a ședintelor  prin vot favorabil, 

împotrivă sau abținându-mă, având în vedere întotdeauna interesele cetățenilor 

și ale comunității locale, respectiv buna gestionare a fondurilor publice. 

Am contribuit, împreună cu executivul Primariei Municipiului Săcele, la 

rezolvarea unor probleme ale cetăţenilor din zona Turcheş (reparaţii stradale, 

igienizarea unor zone, siguranța circulației etc ). De asemenea, am solicitat 

diversele servicii din subordinea Primăriei Municipiului Săcele pentru 

rezolvarea problemelor săcelenilor, ori de cate ori a fost cazul.   

Am participat la diversele manifestări şi acțiuni organizate la nivelul 

Municipiului Săcele, precum: 

 - ceremonii festive organizate cu ocazia unor sărbători naţionale (Ziua 

Naţională a României, Ziua Eroilor, Ziua Armatei) prin depunere de coroane; 

 - sărbatori religioase;  

 - manifestări culturale de amploare, precum Sântilia, Ziua bunului vecin etc.  

Întrega activitate de la nivelul CL al Municipiului Săcele, pe parcursul 

anului 2017, am desfăşurat-o având în vedere interesele cetăţenilor și ale 

comunității locale respectiv buna gestionare a fondurilor publice ale 

Municipiului  Săcele.  

 

                                                                                  Consilier Local 

Bălăşescu Marius 
 

 


