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 JUDEŢUL BRAŞOV       .   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 24.04.2018, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea  

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico -

economici pentru investiția  „CONSTRUCȚIE CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ 

NR. 5” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-

economici privind proiectul „Reabilitare și modernizare străzi, alei, platforme, trotuare din cartierul 

ANL –Bolnoc” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

 

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar  ing. Popa Virgil  

 - d-na Secretar – CJ. Zamfir Geta 

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic 

- d-na Pantilimon Camelia – Birou Investiții 

- d-l Bălan Eugen – Birou Investiții 

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

 

La şedinta au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

 d-l Géczi Gellért. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Copoț George Robert.  

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi, conform dispoziției nr. 893/23.04.2018                              

și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de 

ședință). 

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

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiția  „CONSTRUCȚIE CORP NOU CLĂDIRE LA ȘCOALA GENERALĂ NR. 5”. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a ajuns la faza de SF în ceea ce privește corpurile pentru  școală 

nouă din Gârcini, iar cererea de finanțare are deadline-ul până vineri, pentru a fi depusă pe axa 10, 

menționând că este o investiție-mamut, iar dacă nu se finanțează pe această axă, mai există o posibilitate pe 

axa 13, dar pentru a putea face aceste demersuri, trebuie ca indicatorii tehnico-economici să fie aprobați, iar 

investiția este una de amploare , 2700 m este amprenta la sol, iar valoarea investiției este de 6 mil euro. 

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 83.  

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

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind 

proiectul „Reabilitare și modernizare străzi, alei, platforme, trotuare din cartierul ANL –Bolnoc”. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că și aici este o investiție mare, s-a preluat acest cartier de la 

Consiliul Județean, într-o stare deplorabilă, care se află în zona A de impozitare. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 84. 
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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. 

 Ședința a fost încheiată la orele orele 15:15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                  SECRETAR 

            CONSILIER LOCAL,                                                                     C.J. ZAMFIR GETA 

          COPOȚ GEORGE ROBERT 

 

 

 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


