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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 26.04.2018, 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  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 

pentru anul 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 31/22.02.2018 privind aprobarea organigramei și a Statului 

de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor pentru personalul din cadrul Compartimentului 

Salvamont - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 130/22.06.2017 privind aprobarea Planului 

Urbanistic Zonal „Construire locuinte individuale, DN1A, Municipiul Sacele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de  dezlipire a imobilului identificat în CF 

114722 Săcele , nr. cad 114722, în suprafață de 11081 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 

Săcele, sub nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în 

suprafață de 338 mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în str. Horia nr. 61 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2018 - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

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

stabilită conform H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi 

exploatarea locuinţelor sociale din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului  

Săcele a bunului mobil - centrală termică, situat in Cartier Ștefan cel Mare, scoaterea din funcțiune 

 și  valorificarea acestuia - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă 

și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania 

APA Brașov S.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2018 

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 pentru actualizarea REGULAMENTULUI  privind reglementarea cadrului general pentru 

repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL;  

13. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mc  lemn  rotund rășinoase pentru 

industrializare ( SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24cm  către   Parohia Ortodoxă   

Turcheș I - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

14. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc 

către  Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor pentru refacerea Împrejmuirii obiectivului 

denumit  „Pepinieră Tăieturica” – iniţiatori consilieri locali; 
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16. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei  2 „Funcții contractuale” la H.C.L.  nr. 29/22.02.2018  privind 

stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului 

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Statului de funcții  și  a organigramei  Spitalului  Municipal 

 Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  structurii organizatorice  a  Spitalului  Municipal  

Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

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

în Municipiul Săcele, cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156,  nr.top 

3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în suprafață de 1627 mp și a terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 

3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 425 mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

20. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților 

finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

 

 

21. Diverse. 

- Informare privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele.  

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 

-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

- d-l Țăruș Nicolae Romeo – Dir. Poliţia Locală 

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 

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

- d-l Mircioiu Sebastian–  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 

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

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

- d-l Burlac Horia – Birou Urbanism 

- d-l Plastir Florin- Compartiment Transport Public 

- d-na Gabi Radu – Comp. Patrimoniu 

- d-na Pîrvan Rodica  - Manager Spitalul Municipal Săcele 

- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 

- d-na Beloiu Angela – Asociația „Femeile se implică” 

- societatea civilă 

 

La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând d-l 

consilier local Motoc Bogdan George. 

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Copoț George Robert.  

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

ordinare din data  de 22.03.2018,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre cu care urmează să se 

suplimenteze ordinea de zi. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că retrage punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, respectiv proiectul de hotărâre 

pentru modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 130/22.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
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locuinte individuale, DN1A, Municipiul Sacele”, apoi  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 finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru  

programele cultelor religioase recunoscute de lege în România – inițiator Ing. Popa Virgil; 

            22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele 

aferente acțiunilor și programelor  sportive   – inițiator Ing. Popa Virgil;  

            23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru programe, 

proiecte si actiuni culturale – inițiator Ing. Popa Virgil;  

          24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau 

reprezentare in justitie in vederea reglementarii situatiei juridice a obiectivului de investitii „Case pentru romi 

Sacele”  – inițiator Ing. Popa Virgil;  

         25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau 

reprezentare in justitie in vederea reglementarii limitelor administrative intre UAT Municipiul Brasov si UAT 

Municipiul Sacele – inițiator Ing. Popa Virgil;  

        26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau 

reprezentare in justitie in dosarul civil nr. 17061/197/2016 – inițiator Ing. Popa Virgil; 

         27. Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau 

reprezentare in justitie in vederea recuperarii unor sume la bugetul local al Mun. Sacele – inițiator Ing. Popa 

Virgil;  

28.  Diverse. 

- Informare Situl Natura 2000. 

              D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 

Primar, cu retragerea punctului nr. 4 și conform dispoziției nr.  891  /19.04.2018 și se aprobă cu unanimitate (18 

voturi pentru).    

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

de hotărâre  pentru stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 

2019.   

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind modificarea H.C.L.  nr. 31/22.02.2018 privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din 

aparatul de specialitate al Primarului 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 – nu face obiectul  

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 85. 

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

hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor pentru personalul din cadrul Compartimentului Salvamont. 

         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 Stoea Gheorghe spune că s-a discutat în comisie despre faptul că ar fi necesar să se traseze sarcini, în 

concret, fiecărui membru al formaţiei salvamont, mai ales că sunt multe trasee nemarcate, neîngrijite, iar în sarcina 



 4 

Serviciului Salvamont nu intră doar prezentarea la situațiile de urgență, pentru care primesc indemnizații, ci și 

amenajarea traseelor, întrucât primesc salariu lunar. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că H.G.  nr. 77/2003 stipulează exact care sunt atribuțiile acestora. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că fișa postului a fost întocmită în conformitate cu actul normativ invocat 

de d-na Secretar și implică și refacerea marcajelor turistice. 

D-l Popa Marius Cristian spune că, în general, nu au participat la acest tip de activități. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că acest demers de înființare a Serviciului Salvamont a fost unul dificil, iar 

acum avem un punct de plecare, iar, în timp se va asigura echipamentul necesar și un minimum de echipament de 

intervenție, întrucât acest lucru nu a fost bugetat, dar trebuie făcut totul etapizat. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 86. 

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

hotărâre  privind  aprobarea documentației cadastrale de  dezlipire a imobilului identificat în CF 114722 Săcele , 

nr. cad 114722, în suprafață de 11081 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 87. 

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

hotărâre privind aprobarea Documentației cadastrale de alipire imobile înscrise în CF nr.114370 Săcele, sub 

nr.top.306/1 în suprafață de 100 mp și, respectiv, în CF nr.113204 Săcele, sub nr. cad.113204 în suprafață de 338 

mp, aflate în domeniul privat al Statului Român şi situate în str. Horia nr. 61. 

         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 88. 

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

hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2018. 

         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 89. 

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

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

H.C.L. nr. 193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale 

din Municipiul 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. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 90. 

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

hotărâre  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Săcele a bunului mobil - centrală 

termică, situat in Cartier Ștefan cel Mare, scoaterea din funcțiune  și  valorificarea acestuia. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
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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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 91. 

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

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu 

instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.. 

         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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 92. 

         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 luna martie 2018 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 93. 

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

pentru actualizarea REGULAMENTULUI  privind reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi 

închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza 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. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 94. 

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

privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30 mc  lemn  rotund rășinoase pentru industrializare ( SR 

1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24cm  către   Parohia Ortodoxă  Turcheș I. 

         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 17 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 95. 

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

privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Biserica Evanghelică Lutherană 

Satulung- Suseni. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții în plen. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni nu are în 

administrare/proprietate păduri. 

D-l Brânzea Ovidiu spune că biserica are titlul de proprietate pentru fâneață, care este împădurită. 
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D-l Nițescu Ciprian spune că  unitățile de cult pot depune, în calitate de persoane juridice, cerere pentru 

lemne de foc, în conformitate cu regulamentul de acordare a lemnului de foc și să le primească, contra cost. 

D-l Primar spune că este depusă cerere pentru Casa Ceangăilor. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă Primăria sau vreo structură aflată în subordonată plătește vreo 

chirie către acestă biserică. 

D-l Munteanu Gheorghe spune că secția maghiară de la Liceul George Moroianu plătește o taxă de 150 lei 

pentru fiecare eveniment pe care îl organizează acolo. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că aceste taxe se percep pentru întreținerea clădirii, căci aceasta nu trebuie 

doar încălzită.  

        Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi  pentru,  1 împotrivă,  2 abțineri. H.C.L. nr. 96.  

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

privind aprobarea demararii procedurilor pentru refacerea Împrejmuirii obiectivului denumit  „Pepinieră 

Tăieturica”. 

         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 16 voturi  pentru,  2 abțineri. H.C.L. nr.  97.  

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

pentru completarea anexei  2 „Funcții contractuale” la H.C.L.  nr. 29/22.02.2018  privind stabilirea salariilor de 

bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate al Primăriei 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 98.  

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

privind  aprobarea  Statului de funcții  și  a organigramei  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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secrear ia cuvântul și spune că la poziția 130 din  anexă s-a omis să se treacă secțiunea „Boli 

infecțioase”, fapt pentru care anexa se va completa în mod corespunzător. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 99.  

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

privind  aprobarea  structurii organizatorice  a  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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia mulțumește d-nei Manager pentru implicare, menționând că începând cu data 

de 1 mai va fi și spitalizare continuă. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 100.  

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 situat în Municipiul Săcele, 

cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF 105843 Săcele , nr. cad 1156,  nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/5, în 
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suprafață de 1627 mp și a terenului identificat în CF 115149 Săcele, nr.top 3479/2/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafață de 

425 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 101.  

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

pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2018, a bugetului activităților finanțate integral din venituri 

proprii pe anul 2018 si pentru modificarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului financiar pe anul 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 cu 17 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L. nr. 102.  

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru  programele cultelor religioase 

recunoscute de lege în România. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 103.  

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

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele aferente acțiunilor și 

programelor  sportive. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 104.  

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

privind aprobarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru programe, proiecte si actiuni culturale. 

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi  pentru,  2 abțineri. H.C.L. nr. 105.  

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

privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau reprezentare in justitie in 

vederea reglementarii situatiei juridice a obiectivului de investitii „Case pentru rromi Sacele”. 

Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi  pentru,  1 abținere. H.C.L. nr. 106.  

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

privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau reprezentare in justitie in 

vederea reglementarii limitelor administrative între UAT Municipiul Brasov și UAT Municipiul Săcele. 

        D-l Primar ia cuvântul și spune că în perioada 2008-2012  s-a făcut un  schimb de terenuri între UAT-uri,  

între Municipiul Săcele și Municipiile Brașov și Predeal,  prin Hotărâre de Consiliu Local, demers care nu a fost 

finalizat printr-o HG, astfel Municipiul Săcele a dat terenul de la CET, iar în schimb s-a primit rampa de gunoi  

și se dorește să se revină asupra acestui schimb, menționând că că va fi un proces greu, întrucât acest fapt a fost 

acceptat de OCPI, dar dacă se câștigă, revin la Săcele 50 ha de teren. Dumnealui mai spune că la anul se va demara 

o acțiune și cu Munții Cailor. 

         D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune opoziție ar trebui să se facă și către OCPI care nu trebuia să 

accepte aceaste limite fără HG. 

        D-l Géczi Gellért spune că sunt probleme cu limitele terioriale și cu Dâmbul Morii și ar trebui ca să fie luat în 

considerare acest aspect , eventual să fie comasate acțiunile. 

         D-l Primar spune acum a fost demarată această acțiune, iar dacă va cădea acest schimb, vom invoca 

precedentul. 

        D-l Popa Marius Cristian spune că la acel moment, CET-ul avea de dat în jur de 12 mild. pentru activele de 

pe raza UAT Municipiul Săcele. 

        D-l Primar spune că este vorba de 18 mild. 
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        D-l Mircioiu Sebastian spune că CET-ul este în insolvență, dar activele sunt la noi și suntem înscriși la masa 

credală cu toată suma. 

        D-l Popa Marius Cristian spune că ar trebui să promovăm o Hotărâre de Consiliu Local pentru a o anula pe 

cealaltă. 

        D-l Primar spune că ne vom consulta cu avocatul, iar dacă va fi necesar acest lucru, se va face.  

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 107.  

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

privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau reprezentare in justitie in 

dosarul civil nr. 17061/197/2016.  

          D-l Primar spune că st vorba de dosarul „Agricola”, de cele 3 ha de la Brădet, unde d-l Popoviciu și-a trecut 

terenurile și clădirile lui, iar acum suntem în litigiu cu fiica acestuia, cu care am câștigat în primă instanță.  

           D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă a intabulat terenul și clădiile respective. 

           D-l Primar spune că nu au fost intabulate. 

           D-l Popa Marius Cristian spune că este vorba de fosta vamă și că acolo există un contract de vânzare-

cumpărare unde d-l Popoviciu semnează și în calitate de cumpărător și în calitate de vânzător, fără a avea în spate 

o hotărâre a Consiliului de Administrație.  

   Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 108.  

   D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si/sau reprezentare in justitie in 

vederea recuperarii unor sume la bugetul local al Mun. Sacele. 

  D-l Primar ia cuvântul și spune că în urma efectuării controlului Curții de Conturi, s-a constatat un 

prejudiciu ca urmare a plății sumelor restante către Compania Apa de către RAGCPS, aici existând o sentință care 

stipula că aceste sume trebuie plătite, în solidar cu Primăria Municipiului Săcele, de către RAGCPS, dar sumele în 

cauză au fost plătite doar de către Primăria Municipiului Săcele, care trebuie recuperate fie de la RAGCPS fie de 

la cei care au dispus plata. 

 D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă sumele nu se pot recupera de la Compania Apa. 

 D-l Primar spune că nu este vorba despre sumă, care trebuia plătită, ci despre cine a făcut-o, întrucât plata a 

făcut-o Primăria, ori trebuia văzut ce incumbă plata în solidar a RAGCPS cu Primăria Municipiului Săcele, ce îi 

revine fiecăreia dintre părți. 

D-na Secretar spune că întreaga sumă a fost de 11 mild, din care cca. 8 mild au fost suportate de către 

Primărie.     

        D-l Președinte anunță că se trece la informări, prima fiind cu privire la  necesitatea atribuirii unor denumiri de 

străzi noi în Municipiul Săcele. 

        D-l Burlac Horia spune că este vorba despre PUZ-ul din spatele blocurilor din Cartierul Electroprecizia și 

despre  PUZ-ul de pe str. Nouă, sens în care se propune Consiliului Local atribuirea de principiu a următoarelor 

denumiri de străzi : 

În Zona Str. Florilor: 

- Strada Crizantemelor, stradă propusă prin P.U.Z - Centru Satulung Etapa I aprobat prin HCL 

92/24.07.2014.  

În Zona Str. Florilor: 

- Strada Liliacului, stradă propusă prin P.U.Z - Centru Satulung Etapa I aprobat prin HCL 

92/24.07.201.  

În Zona Str. Florilor: 

- Aleea Liliacului, stradă propusă prin P.U.Z - Centru Satulung Etapa I aprobat prin HCL 

92/24.07.2014.  

În Zona Str. Florilor: 
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- Strada Bujorului, stradă propusă prin P.U.Z - Centru Satulung Etapa I aprobat prin HCL 

92/24.07.2014.  

- Aleea Bujorului, stradă propusă prin P.U.Z - Centru Satulung Etapa I aprobat prin HCL 

92/24.07.2014.  

În Zona Str. Noua: 

- Strada Mesteacanului, stradă propusă prin P.U.Z- Construire locuinte - Str. Noua, Municipiul Sacele, 

aprobat prin HCL 5/25.01.2018.  

D-l Băilă Gheorghe spune că ar trebui să avem și o stradă cu denumirea „Piatra Mare”. 

       D-l Popa Marius Cristian spune că avem str. Piatra Mare la Dâmbul Morii. 

       D-l Președinte spune că mai este o informare cu privire la Situl Natura 2000. 

      D-l Primar spune că acesta este un subiect arzător, care necesită dezbatere în detaliu, întrucât acest sit ar 

putea bloca și alte  proiecte, cum este acum cu reabilitarea de la Tamina. 

      D-l Popa Marius Cristtian ia cuvântul și spune că nimeni nu are probleme cu aria protejată, ci cu modul de 

administrare, mai ales că 15% din suprafața țării este arie protejată natural de inters comunitar, scopul fiind de a 

conserva vegetația/habitatul natural, adică menținerea/readucerea la condiții optime a vegetației/faunei. În 

Săcele avem zona Piatra Mare și Ciucaș care se află în custodia Fundației Carpați, care avea obligația să-și facă 

un Plan de Management, fără de care nu se pot întreprinde acțiuni, ori din anul 2010 de când situl este în 

administrarea Fundației mai sus menționate, nu există un plan care să țină cont de toate  particularitățile unității 

administrativ-teritoriale, în corelație cu PUG-ul, să se vadă cum se suprapune aria în PUG, mai ales că avem 9 

corpuri de intravilan în aria sitului unde sunt și PUZ-uri în vigoare, iar de 2 ani orice inițiativă a RPLP Săcele 

R.A. sau a cetățenilor din interiorul sitului este blocată, în absența unui Plan de Management.  Dumnealui mai 

spune că de 2-3 luni au apărut aceste documente care sunt derizorii, iar situl nu este zonat și totul este 

restricționat, condiționat de prezentarea „alternativei zero”, ca în cazul Tamina, când la studiul de impact li s-a 

cerut acest lucru, întrucât proiectul are impact asupra speciei prioritare urși, ori aceștia sunt prea mulți, iar 

populația ar fi trebuit optimizată prin relocarea/reducerea acestora. Această situație  fost discutată la nivelul 

Primăriei Municipiului Săcele, unde a fost constituită o comisie de analiză, s-a făcut un raport, pe care 

intenționează să-l trimită către Ministerul Mediului, mai ales că opoziția față de proiectul de la Tamina este 

irelevantă, întrucât prin Planul de management se propune atragerea unui număr mare de turiști, ceea ce are în 

vedere și proiectul, ori Fundația se opune. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă nu se poate cere schimbarea administratorului. 

       D-l Popa Marius Cristian  spune că acesta se poate schimba dacă nu și-a îndeplinit sarcinile, iar custodia se 

scoate la concurs. Dumnealui mai spune că în anul 2009 RPLP a depus dosar pentru a lua custodia sitului Piatra 

Mare și Ciucaș, însă dosarul a fost respins, din motive netemeinice. Dumnealui mai spune că după ce au aflat că 

Municipiul Săcele s-a sesizat cu privire la Planul de management, acesta nu mai este pe site-ul Ministerului 

Mediului, rămânând doar pe site-ul Fundației Carpați.  

    D-l Viceprimar spun că se pare că acest sit funcționează ilegal. 

    D-l Primar pune că Primăria va transmite o adresă către Ministerul Mediului, către Agenția Ariilor Protejate, 

până la finalul săptămânii viitoare, alături de un extras din prezentul proces verbal, demers la care se vor alătura 

și cei care dețin proprietăți în sit, pentru că prin proiectele inițiate și cele care se vor iniția nu se va deranja 

natura. 

          D-l Géczi Gellért spune că în raport sunt niște erori materiale care trebuie îndreptate. 

  D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde la sesizările făcute de doamnele și domnii consilieri locali în 

ședințele anterioare. 

D-l Géczi Gellért spune că față de solicitarea cu privire la inscripția greșită a denumirii străzii Petofi Sandor,  

mai există o plăcuță cu denumirea greșită. 
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D-l Președinte anunță că se trece la sesizări din partea doamnelor și domnilor consilieri locali. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune, legat de taxele și impozitele aprobate astăzi, din anul 

2019 va trebui aplicat art. 2 din Hotărârea Consiliului Local, respectiv „ Se mentine majorarea cu 500%, începând 

cu al treilea an, a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condiţiile stabilite 

prin hotărâre a Consiliului Local”, sens în care acestea ar trebui identificate și întocmită o situație pentru a putea fi 

aplicate majorările. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că se lucrează la o procedură în acest sens, care va fi supusă spre analiza și 

aprobarea Consiliului Local, va fi numită o comisie, dar va fi problematic cu identificarea proprietarilor terenurilor 

agricole. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că trebuie să se aibă în vedere ca cheltuielile de identificare a 

parcelelor să nu fie mai mari decât încasările. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune pentru proiectele desfășurate cu fonduri de la autoritatea 

publică, pe pagina web oficială a instituției ar trebui să apară și obictivele acestora și diagrama Grant, iar la 

finalizarea acestora ar trebui să se prezinte și rezultatele obținute. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că va fi constituită o comisie mixtă, formată din funcționari și consilieri 

locali, o comisie de monitorizare a implementării proiectelor finanțate de la bugetul local, pentru ca acestea să nu 

fie închise doar pe hârtie. 

D-l Sterpu Ciprian spune că nu a existat un mecanism de control/verificare a modului de implementare a 

proiectelor, la momentul desfășurării, la fața locului, care trebuie dublată de o verificare la momentul decontului și 

spune că ar fi oportună o modificare în ceea ce privește virarea sumei de bani, întrucât se virează integral, ori plata 

ar trebui făcută în fiecare fază a proiectului. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că așa s-a  procedat până acum, suma se virându-se  într-o tranșă, dar în 

regulament este stipulat că suma se poate vira în una sau mai multe tranșe.   

 D-l Géczi Gellért spune că în comisie ar trebui să fie și persoane care să aibă competențe și să asigure și 

asistență, nu doar control. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că decontarea ar trebui să se facă pe faze  a proiectului.  

D-na Voicscu Nicoleta Teonia spune că în regulamentul-cadru există mențiunea că se pot acorda finanțări și 

pe social și civic, dar nu există regulamente specifice. Dumneaei mai spune că se impune efectuarea deratizării în 

Cartierul Ștefan cel Mare și că inițiativa cu ecoinsulele este una lăudabilă. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că în jurul orelor 19-21 pubelele din ecoinsule sunt saturate și ar 

trebui ca cineva de la Cibin să le decongestioneze. O altă problemă o reprezintă trotuarul din zona clădirii 

Săceleana, care este rupt. Dumnealui mai spune că plăcuțele inscripționate cu „interzicerea intrării câinilor în 

 parc” ar trebui montate la loc mai vizibil. 

         D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune ar trebui interzisă și consumarea băuturilor alcoolice în parcuri. 

         D-l Jitaru Gheorghe spune că în parcuri ar trebui umplute cu nisip gropile, iar în zonele de agrement sunt 

bănci rupte. 

        D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că gurile de canal din Cartierul Electroprecizai au fost acoperite 

cu capace din lemn și ar trebui înlocuite. Deasemena, solicită domnului Primar o informare cu situația fostei tabere 

Brădet și cu clădirile de la fosta Cășărie. 

       D-l Bălășescu Marius spune că trebuie pusă piatră pe strada Ciucaș, în apropriere de  Termofac. 

       D-l Viceprimar spune că în parc au fost umplute gropile cu nisip în luna octombrie. 

       D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie reprofilată strada Caraiman, făcută o cosire pe str. Oituz și ridică aceeași 

problemă a parcărilor pe stradă. Totodată, felicită administrația pentru asfaltările făcute pe raza localității. 

       D-l Băilă Gheorghe spune că poate ar trebui o corelare a asfaltărilor cu cei de la drmurile naționale. 

       D-l Primar ia cuvântul și spune că am fost prioritari cu centura, așa că trebuia făcută când s-a aprobat. 

       D-l Stoea Gheorghe spune că o problemă o constituie câinii foarte agresivi de pe str. Bereczki Anna, din 

spatele școlii. 

         D-l Primar spune că sunt câini cu stăpân, iar când merg cei de la ecarisaj nu li se dă voie să-i ridice. 

         D-l Băilă Gheorghe spune că a participat la plenara Federației Române de Schi și din raport a reieșit că s-au 

interesat despre Municipiul Săcele, din care dă citire și că a vorbit cu Președintele Comitetului Olimpic, discuțiile 

decurgând foarte bine. 
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        D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că cetățenii sunt nemulțumiți că șoferii nu dau bilete în autobuz, iar, 

în general, că aceștia au un comportament nepotrivit. 

         D-l Primar spune că după problemele cu șoferii, când S.C. Servicii Săcelene S.R.L. avea deficit de personal 

pe acest segment, acum că a fost reglementată siuația și deja au început să se aplice sancțiuni, un șofer a intrat în 

comisia de disciplină pentru conduită inadecvată. Cât despre bilete, operatorii economici nu doresc să 

comercializeze bilete, fiind în discuție posibilitatea de a pune tonomate în stație sau aparate direct în autobuze. 

       D-l Sterpu Ciprian spune că au fost tăiați arbori pe str. Aleea Episcop Popeea și întreabă din ce rațiuni. 

         D-l Viceprimar spune că aceștia au fost tăiați la cererea locatarilor, dar se vor replanta. 

         D-l Sterpu Ciprian spune că pe str. Electroprecizia, la orele de vârf, se circulă pe un singur sens, pe celălalt 

parcându-se, deși este un indicator care restricționează parcarea, dacă parchează angajații de la fabrică, fie să li se 

amenajeze parcare, fie să concesioneze parcare de la Primărie. Dumnealui mai spune că ar trebui luată în calcul 

posibilitatea de a se înființa  parcuri pentru animale, cu mici țarcuri. D-l consilier local spune că ar fi oportun ca pe 

site Municipiului Săcele ar trebui postată o listă cu străzile și zona de impozitare, dacă au canal, gaz, distanța până 

la stația d autobuz/școli, etc., iar apoi se poate completa, în funcție de cerințe. 

         D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și felicită executivul pentru lucrările de pietruire a străzilor din zona 

Turcheș-Hotar, atragând atenția că pe străzile în pantă trebuie o mică scarificare, care în unele cazuri s-a făcut, în 

altele nu, iar prima ploaie va afecta radical aceste străzi. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că din 189 de străzi din Săcele, doar 59 sunt asfaltate/semiasfaltate, iar din 

cele 130 pietruite se încearcă să se refacă, treptat toate, dar mai întâi cele cu probleme, din zona Turcheș, ulterior 

din Baciu.      

          D-l Popa Marius Cristian spune că la râpa de pe Morii, lângă Canton, a fost o alunecare de teren și ar fi 

nevoie de niște pământ. 

         D-l Nițescu Ciprian spune că la intersecția str. Oituz-Nicolae Colceag vizibilitatea este redusă. 

         D-l Primar spune că acolo trebuie mutat și stâlpul. 

         D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că se impune dezinsecția la locurile de joacă, întrucât au apărut 

căpușele. 

         D-nul Primar ia cuvântul și spune că se va face după data de 1 mai. 

         D-na Iordache Mihaela spune că se raliază propunerii înaintate de d-na Beloiu care consideră oportun, pntru 

rezolvarea problemelor cetățenilor, crearea unei partiții pe site în acest sens. Dumneaei mai  face o invitație la 

Școala Generală nr. 5 pentru „Ziua Romilor”. 

        D-l Panait Bian Cristian spune că a participat la o acțiune organizată de Asociația „Femeile se implică” unde 

s-a reiterat ideea transmisiunii live a ședinței de Consiliu Local. 

        D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă problema viperelor este una reală. 

        D-l Primar spun că s-a comandat ser antiviperin la Spitalul Municipal Săcele. 

        D-l Kádár Tamás spune că a mai semnalat groapa din dreptul trecerii de pietoni de la stația Medianu.  

        D-l Kristály László spune că cetățenii din Cartierul Ștefan cel Mare au reclamat insuficiența europubelelor. 

Dumnealui mai spune că la parcarea din Cartierul Electroprecizia, lângă terenul de  rugby, trebuie reparat 

trotuarul, iar în ceea ce privește ideea transmiterii live a ședințelor Consiliului Local, consideră că este o idee 

constructivă. 

         D-l Viceprimar spune, în ceea ce privește sesizarea cu insuficiența pubelelor, că trebuie analizat și câte 

persoane au contract de salubrizare. 

         D-l Nițescu Ciprian spune, referitor la transmisiunea live a ședințelor Consiliului Local, nu este un sistem 

simplu, iar costurile sunt ridicate, fiind necesar și un sistem de microfoane, investiția ducând undeva la 30-40.000 

mii euro. 

       D-l Primar că sunt multe lucrări de investiție de realizat la acest moment. 

       D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă link-ul cu materialele de  ședință este exclusiv pentru consilierii 

locali. 

        D-na Secretar spune că aceste materiale conțin și documente care au caracter confidențial și se adresează 

strict consilierilor locali, pentru a putea vota în cunoștință de cauză. 

        D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că va participa în acest week-end la Bruxelles, la un eveniment – „Primăvara 

românească” -, unde  va merge o delegație și din județul Brașov, iar dumneaei va reprezenta Municipiul Săcele, 

menționând că va fi o expoziție de câteva ore. 
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       D-l Stoea Gheorghe spune că ar fi putut participa și o trupă de mocani săceleni. 

       D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că Primăria știa de acest eveniment, dar pentru participanți trebuia să fie 

suportate cheltuilile de transport. 

       D-l Géczi Gellért spune că este necesară o reprofilare pentru str. Brazilor. 

      D-l Primar spune că urmează această stradă, întrucât se lucrează, dar s-a defectat un utilaj, lucrările făcându-se 

pe străzile Ogrăzii, Barbu Lăutaru, Pandurii, Narciselor, Nicolae Iorga, etc. 

       D-l Géczi Gellért spune că pe str. Nicolae Iorga, în dreptul nr. 56 iese apa din stradă, este o problemă cu o 

conductă, iar Compania Apa nu intervine pentru a remedia situația. 

       D-l Viceprimar spune că este vorba despre o canalizare pluvială, care a fost transformată într-una menajero-

pluvială, care se încarcă cu mizerii, care nu mai pot fi decolmatate, necesitând înlocuirea țevii. 

        D-l Géczi Gellért mai  spune că a solicitat o situație cu beneficiarii lemnelor de foc pentru anul 2017. 

        D-l Președinte dă cuvântul cetățenilor care doresc să-și prezinte doleanțele. 

        Un cetățan ia cuvântul și spune că este locatar al bl. 8 din Cart. Movilei, lângă care este situat, la o distanță 

foarte mică de imobil, care este împrejmuit doar în proporție de 40%, ceea ce determină ca mingile să intre pe 

geam. Dumnealui mai spune că a făcut sesizări, inclusiv la Prefectură,  dar de 15 ani locatarii suferă din cauza 

amenajării necorespunzătoare a acestui teren de sport. 

        D-l Primar spune că a fost mai dificil, întrucât acolo a fost o situație incertă din punct de vedere juridic, dar 

terenul de sport a fost intabulat și s-au început demersurile pentru a se face un teren artificial, acoperi, care va fi 

gata în maxim în 3 luni și va reduce disconfortul locatarilor. 

         D-na Beloiu Angela ia cuvântul pentru mulțumi celor care au participat ieri la dezbaterea organizată de 

asociația pe care o reprezintă și spune că s-ar putea realiza acea transmisie live a ședinței și cu costuri mai mici.  

         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 18:00. 

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

          COPOȚ GEORGE ROBERT                                                                        

 

 

                                                                              

                                                                              Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


