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 JUDEŢUL BRAŞOV         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 10.08.2018, orele 12:00, 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 proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim ambulatoriu  pentru populaţia judeţului Braşov”, a chetuilelilor legate  de proiect si a 

acordului de parteneriat - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

La şedinţă au participat: 

- d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 

   - d-l Poenaru Daniel - Biroul Fond locativ, Spații cu altă destinație  

- d-na Petrea Manuela –  Biroul Fond locativ, Spații cu altă destinație 

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

- d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 

 

 

La şedinta au participat 14 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Băilă Gheorghe, d-nul Mureșan Dan Marius, d-nul Sterpu Ciprian, d-nul Nițescu Ciprian și d-nul Jitaru 

Gheorghe. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Kádár Tamás.  

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi, conform dispoziției nr. 1415/10.08.2018                                             

și  se aprobă cu unanimitate (14 voturi pentru). 

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

hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu  

pentru populaţia judeţului Braşov”, a chetuilelilor legate  de proiect si a acordului de parteneriat - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

          D-l Primar ia cuvântul și explică necesitatea, oportunitatea și urgența acestui proiect, fără de care se 

pierd sume importante care vizează investițiile de la Spitalul Municipal Săcele și Policlinică.  

          D-na Manager spune că în ședința anterioară a Consiliului Local s-a aprobat un acord de principiu 

pentru participarea Municipiului Săcele, în calitate de partener,  în cadrul Programului Operaţional Regional 

2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 A – 

Ambulatorii; dumneaei mai spune că Spitalul a primit o sumă de 1539 mii lei de la bugetul local, care se pot 

recupera, alături de  alte sume pentru o serie de investiții deja angajate. 

          D-na Secretar dă citire proiectului de hotărâre. 

          D-l Primar ia cuvântul și spune că suma agreată pentru Săcele reprezintă aproape jumătate din suma 

alocată pentru județul Brașov. 

         D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă suma de cofinanțare este bugetată. 

         D-na Secretar ia cuvântul și spune că la  la următoarea rectificare se va bugeta și suma de cofinanțare.  

         Se supune la vot proiectul de hotărâre  şi se aprobă cu unanimitate (14 voturi pentru). H.C.L. nr. 175.  
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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. Ora 12:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

                KÁDÁR TAMÁS                                                                    

 

 

                                                                              

                                                                              Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 

 


