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JUDEŢUL BRAŞOV .
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SĂCELE

PROCES VERBAL
încheiat la data 23.08.2018, 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 prelungirea termenului de  valabilitate al Planului Urbanistic General al
Municipiului Săcele și al Regulamentului General de Urbanism - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor
care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire  la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă
pe picior, din posibilitatea de producție a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către
operatorii economici - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco
cioată, provenit din partizile 985, 986, 987 și 988, destinat valorificării către populație în anul de producție
2018 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de functii și a numărului de personal ale S.C.
Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele
R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2018 al S.C.
Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipirie a imobilului identificat în C.F.
nr. 101183 Săcele, nr. cadastral/nr.topografic 101183,  în suprafață de 10852 mp - iniţiator  PRIMAR Ing.
POPA VIRGIL;

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea  a  3 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la
S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Hotărârii de
Consiliul Local nr. 269/21.12.2017 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în
justiție a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele,
Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele,
Cartier Ștefan cel Mare, către titularul Contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

13. Diverse.
- Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A. pe sem. I al anului 2018;
- Informare cu privire la situația financiară a S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pe sem. I al anului 2018;
- Informare cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli al  S.C. Servicii Săcelene S.R.L. pe sem. I al anului

2018;
- Informare  Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire  a măsurilor dispuse prin Decizia nr.

24/20.03.2014;
- Informare  Curtea de Conturi cu privire la ducerea la îndeplinire  a măsurilor dispuse prin Decizia nr.

38/01.12.2017.
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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 Țăruș Romeo– Director executiv Directia Politia Locala
- d-na Pîrvu Nicoleta - Șef Serviciu Asistență Personală
- d-na Necula Niculina - Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru
- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, Spații cu altă destinație
- d-nul Burlac Horia – Șef Biroul Urbanism
- d-na Obeală Cristina Alexandra – Serv. Impozite și Taxe Locale
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local
- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional
- d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
- d- Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A.
- d-na Olteanu Ileana – contabil-șef R.P.L.P. Săcele R.A.
- 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-na
Hlavathy Zsuzsánna.

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Kádár Tamás.
D-na Secretar face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, menționând că prezența

la lucrările Consiliului Local este obligatorie, iar situațiile neprevăzute trebuie anunțate în prealabil. Dumeaei dă
citire art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare: „Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie
personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema
supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1)”.

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al ședinței
ordinare din data  de 25.07.2018, se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abțineri (d-l Géczi Gellért
lipsește momentan din sala de ședință) și Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 10.08.2018.

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune la interpelarea făcută în cadrul ședinței de îndată din data de
10.08.2018, cu privire la bugetarea cofinanțării proiectului avut în discuție, a dat răspunsul d-na Secretar, nu d-l
Primar, cum este consemnat în Procesul verbal.

D-na Secretar ia cuvântul și spune că se va consemna corespunzător.
Se supune la vot Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 10.08.2018 şi se aprobă cu 16 voturi

pentru, 1 abținere (d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de ședință).
D-l Președinte ia cuvântul și spune că are rugămintea ca ședința să nu fie filmată/înregistrată, supune la vot

ordinea de zi conform dispoziției nr. 1421 /14.08.2018 și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-l Géczi
Gellért lipsește momentan din sala de ședință).

D-l Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre
pentru prelungirea termenului de  valabilitate al Planului Urbanistic General al Municipiului Săcele și al
Regulamentului General de Urbanism.

D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu 2 abțineri
Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și solicită să fie informați cu privire a stadiului noului PUG.
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D-l Primar ia cuvântul și spune că se lucrează intens la noul PUG, se lucrează la studii noi, hidrologice,
peisagistice, etc, iar acest act normativ, respectiv O.UG. nr. 51 din 21 iunie 2018, a venit ca o gură de oxigen, mai
ales că sute de localități din România se confruntă cu această problemă și menționează că se dorește ca anul viitor
PUG-ul să fie definitivat, dar cea mai acută problemă consideră că este culoarul LEEA 400, unde sunt două
soluții, fie demolarea clădirilor edificate,  fie devierea rețelei, dar este mai complicat.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că încă din legislatura anterioară se avea în vedere luarea
unor măsuri asupra firmei care a încasat suma integrală pentru realizarea PUG-ului, dar nu a finalizat lucrarea și
întreabă ce s-a dispus.

D-l Primar ia cuvântul și spune că această firmă continuă se realizeze lucrările în baza plăților deja făcute.
D-l Panait Bian Cristian întreabă dacă există garanții că vor duce la bun sfârșit lucrarea.
D-l Primar ia cuvântul și spune că adevărata problemă a blocării acestui proiect au fost cei doi Arhitecți-Șefi,

primul blocând PUG-ul vreo 2 ani, iar fosta Arhitectă a venit cu tot felul de soluții nerealiste.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere – d-l Motoc Bogdan George

(d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 176.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre

privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care pun în pericol viața
oamenilor și siguranța bunurilor acestora”.

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 Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că este vorba despre un număr de 5 arbori marcați din u.a. 2A și 3A ,

situați în spatele imobilelor de pe strada Col. Kiss Sandor, care pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor
acestora, fapt pentru care s-a făcut o constatare în acest sens și s-a venit cu propunerea de recoltare.

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala
de ședință). H.C.L. nr. 177.

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre
privind aprobarea prețurilor de pornire  la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, din posibilitatea
de producție a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către operatorii economici.

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 – d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 178.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre

privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile
985, 986, 987 și 988, destinat valorificării către populație în anul de producție 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 (17 voturi pentru – d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 179.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind

aprobarea organigramei, a Statului de functii și a numărului de personal ale S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere
Comisia nr. 2 – nu face obiectul
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Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere – d-l Kádár Tamás (d-l Géczi Gellért lipsește

momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 180.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea

rectificării Programului de investiții pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A.
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 – d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 181.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli  pe anul 2018 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.
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 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere – d-l Kádár Tamás (d-l Géczi Gellért lipsește

momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 182.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre privind

aprobarea documentației cadastrale de dezlipirie a imobilului identificat în C.F. nr. 101183 Săcele, nr.
cadastral/nr.topografic 101183,  în suprafață de 10852 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 - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de

ședință). H.C.L. nr. 183.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de

hotărâre privind repartizarea  a 3 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene
S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform Hotărârii de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017.

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.
D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și solicită detalii cu privire la acest proiect.
D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că în urma Protocolului de preluare din administrarea S.C. Servicii Săcelene

S.R.L. (fostă RAGCPS Sacele), a imobilelor aflate în proprietatea publică a Municipiului Săcele, s-a solicitat
foştilor chiriaşi să depună documentele necesare pentru constituirea dosarelor de solicitare de  locuință din fondul
locativ al Municipiului Săcele și trebuie să se încheie contracte noi.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 184.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre

privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a S.C. Servicii
Săcelene S.R.L.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere
Comisia nr. 2 – nu face obiectul
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Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
D-l Motoc Bogdan George întreabă cine se ocupă de partea juridică la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. la acest

moment.
D-l Mormoloc Costel Viorel ia cuvântul și spune că au jurist angajat, dar aici se au în vedere spețele cu Curtea

de Conturi, care sunt de mare complexitate și dificultate și necesită externalizarea către o societate civilă de
avocatură.

D-l Motoc Bogdan George întreabă de ce nu se pot externaliza toate serviciile juridice și desființa funcția de
jurist.

D-l Mormoloc Costel Viorel spune că sunt numeroase alte situații unde este necesară prezența unui jurist și
sunt spețe  în care se face reprezentarea în instanță de către acesta.

D-na Secretar ia cuvântul și spune că O.U.G. nr. 26/2012 permite achiziționarea de asistență juridică doar în
cazuri mai deosebite, nu toate spețele circumscriindu-se acestei condiții, fapt pentru care nu se poate externaliza
toată activitatea juridică, aici fiind vorba de o speță mai dificilă, care implică prejudicii mari.

D-l Primar ia cuvântul și spune că este o cauză de mare complexitate, fiind vorba de prejudicii foarte mari,
întrucât fosta conducere a plătit 8 mild lei de la Primărie pentru fosta Regie, fără fundament, dar și alte spețe la fel
de grave și trebuie un apărător specializat în  litigii cu Curtea de Conturi.

D-l  Motoc Bogdan George întreabă ce sume presupune achiziția acestor servicii.
D-l Mormoloc Costel Viorel spune că nu se poate discuta acum despre costuri.
D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului

Local se stipulează că este interzisă filmarea ședinției de Consiliului Local.
D-na Secretar ia cuvântul și spune că filmarea pe ascuns, așa cum s-a făcut în ședința anterioară, cade sub

incidența Codului Penal.
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că la intrarea în sala de ședință, participanții se pot înscrie pe o listă și

că nu i se pare normal să se interzică fotografiile/filmare în timpul ședințelor, acest lucru întâmplându-se și în
ședințele de Guvern.

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acele filmări clandestine, fără acceptul celor prezenți și difuzarea lor intră
sub incidența Codului Penal și atrage repercusiuni.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri - d-l Géczi Gellért și d-l
Kádár Tamás . H.C.L. nr. 185.

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind
aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată 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 – aviz favorabil
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 186.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind

aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată 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 – aviz favorabil
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 187.
D-l Președinte propune să se treacă la punctul de diverse, la informări, prima fiind cu privire la Raportul de

activitate al RPLP Săcele R.A.
D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că la acest moment cifrele nu mai corespund cu cele de la 31 iulie,

când s-a închis contabilitatea. Dumnealui mai spune că activitatea Regiei este bazată pe obținerea de venituri prin
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valorificarea masei lemnoase, menționând că la această dată veniturile sunt mai mari decât estimările, surplusul
fiind generat de faptul că firmele cu care sunt contractate au putut să achite masa lemnoasă în procent mai mare
decât  eșalonările făcute, iar cheltuielile mai mici au fost generate de faptul că unele lucrări nu au putut fi executate,
cheluielile salariale au fost mai mici, din cauza posturilor vacante, concediilor medicale, cheltuieli mai mici cu
personalulul de pază, întrucât a scăzut numărul tăierilor ilegale. Dumnealui mai spune că au fost efectuate lucrări de
reîmpădurire a 33,73 ha, pentru care s-au folosit 159.399 mii puieți, din care 104.549 mii din producție proprie.

D-l Panait Bian Cristian spune că a susținut activitatea Regiei și pe d-l Director, dar au existat  unele discuții cu
privire la Canionul 7 Scări și solicită explicați în acest sens.

D-l Hermenean Sorin spune că a trimis contractele avute în vedere, cât și procedura de achiziție și modul de
derulare a acestora și explică ce înseammă sub raportul venituriloe și cheltuielilor activitatea de la Canionul 7 Scări,
menționând că, la început, activitatea aferentă s-a desfășurat cu personalul Regiei, iar ulterior s-a externalizat și dă
citire cheltuielilor efectuate cu acest servicu, specificând că rata profitului este de 43%, în condițiile în care, într-o
societate este de 20%.

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că este o investiție făcută de noi, din care Regia ia doar profitul,
iar în aceste condiții profitul de 43% este chiar puțin.

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că dacă există suspiciuni cu privire la activitatea de la Canionul 7
Scări, Consiliul Local poate solicita organelor în drept să ia măsurile legale în cauză, iar după control, să se scoată
tiroliana din gestiunea și operarea Regiei.

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă dacă, în condițiile în care d-l Cristian Popa este implicat direct,
prin partenera dumnealui, în activitatea de la tiroliană, există certitudinea că profitul nu putea fi mai mare .

D-l Hermenean Sorin spune că, de principiu, profitul depinde de starea vremii.
D-l Panait Bian Cristian spune că acolo noi am făcut o serie de investiții, iar acum sunt date unei firme, în

condițiile  în care se tot mediatizează speță „Paris”.
D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că sunt niște proceduri clare, care au fost urmate, unde se stipulează

toate etapele și pașii, care pot fi puse la dispoziție.
D-l Panait Bian Cristian spune că dorește acum explicații.
D-l Hermenean Sorin spune că toți banii care se încasează de la tiroliană se depun în bancă, firma prestatoare

face o factură pe care o decontează ulterior.
D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că pe lângă bilete/brățări firma mai și facturează.
D-l Panait Bian Cristian spune că partenera domnului Popa Cristian emite facturi, care sunt verificate de acesta,

care se pare că este singurul angajat abilitat să facă acest lucru.
D-l Hermenean Sorin spune că are date prin fișa postului aceste responsabilități.
D-l Motoc Bogdan George spune că firma d-lui Popa Cristian primește bani, iar dumnealui verifică activitatea

acesteia.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă cine a dat avizul când s-a decis externalizarea acestor

servicii.
D-l Hermenea Sorin ia cuvântul și spune că au întocmit BVC-ul, în condițiile legii, care a fost avizat de

Consiliul de Administrație și aprobat de Consiliul Local, iar pentru externalizare nu este nevoie de aviz, au fost
expuse valorile și este același lucru ca la împăduriri, unde, neavând forță de lucru necesară, se lucrează cu firme, se
pun la dispoziție carburanții necesari în vederea efectuării lucrărilor, etc.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că a făcut corelația cu punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, respectiv
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii de exploatare forestieră a arborilor care
pun în pericol viața oamenilor și siguranța bunurilor acestora, unde se cere aprobarea Consiliului Local pentru
externalizarea acestui serviciu.

D-l Hermenea Sorin ia cuvântul și spune că în H.G.  nr. 715/05.10.2017, la art. 52 se prevede că nivelul maxim
al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase în regie proprie
cu operatori economici atestaţi se aprobă de către Consiliul Local, deci se prevede expres acest lucru.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă ce înseamnă, în cheltuielile aferente pentru Canion, respectiv  toate
cheltuielile efectuate de către RPLP Săcele R.A. și firmă X, cheltuielile cu forța de muncă.

D-l Hermenea Sorin dă citire la ce reprezintă procentual aceste cheltuieli, menționând că 52% sunt cheltuieli cu
manopera.
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D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă s-a făcut o analiză/un calcul, dacă se justifică acest procent de
52%.

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că activitatea este una sezonieră, maxim 7 luni/an, dar, per ansamblu,
ar ieși un salariu net, o idee mai mare decît cel minim pe economie și menționează că există un contract anual, iar
procedura se face pe SEAP.

D-na Olteanu Anișoara spune, în completarea celor expuse de d-l Director, că procentul de 52% pentru
serviciile externalizate este pentru două firme, respectiv firma de mentenanță și cea de intervenție la tiroliană.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă mentenanța este permanentă.
D-l Hermenean Sorin spune că este semipermanentă, depinzând dacă sunt sau nu turiști, se verifică cablurile,

etc.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă un reprezentant al acelei firme este permanent acolo, iar nu

altcineva.
D-l Hermenean Sorin răspunde afirmativ.
D-na Olteanu Anișoara spune de fiecare dată, în memoriul pentru aprobarea BVC-ului a fost un capitol

separat pentru această activitate și se specifică că este vorba de externalizare.
D-na Secretar ia cuvântul și dă citire art. 123 alin. (1): „Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca

bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea
regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la
cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în
condiţiile legii”.

D-l Motoc Bogdan George spune că în Consiliul Local Regia a venit doar cu ce contracte a vrut, iar restul
s-au inclus în BVC și consideră că Primăria ar trebui să rezilieze aceste contracte, dacă nu să se înceteze activitatea
până la reglementarea situației, că nu doar profitul trebuie avut în vedere, acesta fiind singurul argument al l-lui
Director, ci și competențele și modul de gestiune al unui bun al municipalității.

D-l Hermenean Sorin spune că Primăria nu se poate ocupa de rezilieri, ci este în competența Consiliului
Local și solicită ca aceste obiective să iasă din gestiunea Regiei.

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că se poate închide activitatea, dar care este soluția, cum se
rezolvă problema.

D-l Motoc Bogdan George spune că ar trebui votată rezilierea contractului.
D-l Géczi Gellért spune că se poate solicita un audit extern, altfel nu există un temei în baza căruia să se

rezileze contractul, mai ales că există o speță de acest tip în instanță.
D-l Panait Bian Cristian spune că există suspiciuni, în baza cărora se pot rezilia aceste contracte.
D-l Motoc Bogdan George spune că Consiliul Local poate decide ce dorește în legătură cu un bun al său.
D-l Géczi Gellért spune că susține în continuare ideea unui audit, pentru a avea acoperire în instanță.
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este de acord cu unele aspecte expuse cu privire această situație,

dar nu poate fi de acord cu d-l consilier Motoc, că profitabilitatea acestui obiectiv de investiție nu trebuie luată în
calcul și consideră că auditarea ar fi oportună, că suspiciunea trebuie demonstrată, deoarece dacă firma se va
îndrepta împotriva Consiliului Local să existe acoperire, iar ideea de a da obiectivul în administrare altcuiva poate fi
analizată, dar a lua un obiectiv care este administrat profitabil și situează Săcelele pe harta turistică a județului nu
este cea mai viabilă soluție, în condițiile în care cealaltă societate, respectiv S.C. Servicii Săcelene este pe pierdere.
Situația poate fi analizată și îl întreabă pe d-l Director dacă au existat nemulțuniri cu privire la modul de
administrare, dacă au existat controale care să reflecte nereguli și mai spune că se poate analiza dacă cineva poate
face o mai bună administrare a obiectivului și să se decidă în Consiliul Local în acest sens.

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că au avut un control de la Finanțe în urmă cu 2 ani, dar nu au fost
constatate nereguli.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântulși spune că totul a pornit de la aceste suspiciuni, nimeni nu
contestă faptul că există profit, dar acesta putea fi mai mare.

D-l Panait Bian Cristian spunea că putea fi mai mare, dar toate verificările sunt făcute de d-l Popa Cristian,
implicat direct, dealtfel, iar acces la fișa postului acestuia nu are, dar declarația de avere este public și ridică niște
suspiciuni.

D-l Motoc Bogdan spune că se fac încasări fără a se da brățări.
D-l Hermenean Sorin spune că nu poate contesta aceste afirmații.
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D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că trebuie verificat personalul, că nu are competențe în
domeniu.

D-l Hermenean Sorin spune că nu poate face acest lucru, personalul trebuie să aibă niște atestate.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că, în acest caz, trebuie verificată firma, cu care există relații

contractuale.
D-l Hermenean Sorin spune că, eventual ITM-ul are competențe în acest  sens, întrucât se stipulează că cel

puțin un angajat trebuie să aibă atestat în acest domeniu.
D-l Motoc Bogdan George spune că se verifică dacă există sau nu conflict de interese, dacă firma prestatoare

are sau nu incidență cu d-l Popa Cristian.
D-l Panait Bian Cristian spune că nu există ceva concret la acest moment, dar  trebuie văzut de ce d-l Popa

Cristian face controlul la firma lui, executivul ar trebui să facă un control la firma acesta.
D-na Olteanu Anișoara spune că aceste contracte, împreună cu procedura de atribuire, au fost depuse la

Primărie, că s-au achiziționat prin SEAP și nu au participat și alte firme.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că firma aceasta a fost înființată concomitent cu tiroliana.
D-na Olteanu Anișoara spune că firma s-a înființat ulterior.
D-l Géczi Gellért spune că noțiunea de supracontrol se traduce prin audit extern independent, pentru a nu se

considera că cineva care exercită un control din partea Primărei ar putea fi influențat.
D-l Mormoloc Costel Viorel ia cuvântul și spune că dorește să facă o lămurire cu privire la situația financiară a

S.C. Servicii Săcelene S.R.L., deoarece s-a menționat că ar fi pe piedere, astfel dumnealui spune că față de ce a fost
bugetat, pe partea de venituri, s-a realizat în proporție de 90%, iar cheltuielile în proporție de 81%, la 6 luni a fost
înregistrată o pierdere pe partea de servicii, întrucât nu s-a facturat până în iulie, dar facturarea anulează acea
pierdere, existând chiar și un mic profit pe partea de transport.

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune, legat de activitatea de transport, că a avut loc un incident în seara
zilei de 11 august, când 2 persoane nu au fost lăsate să urce în autobuz pentru că erau în hainele de serviciu, care
erau curate, a intervenit lumea, dar au fost lăsate pe jos, șoferul invocând o clauză stipulată în regulament.

D-l Mormoloc Costel Viorel ia cuvântul și spune că în regulament se stipulează că accesul în autobuz nu se
poate face în haine de lucru, urât mirositoare, etc., regulament care a fost aprobat de Consiliul Local, acum, în
situația dată, nu poate aprecia gradul de curățenie sau alte aspecte care au determinat reacția șoferului, spunând că
situația este delicată.

D-l Popa Marius Cristian spune că ar trebui făcută o ședință de lucru, unde conducătorilor auto să li se
explice că față de aceste clauze generale, există și o serie de condiții specifice.

D-l Sterpu Cipria ia cuvântul și spune că acest regulament ar trebui diseminat și în rândul populației, pentru
a se cunoaște aceste lucruri.

D-l Președinte ia cuvântul și spune că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali.
D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde la sesizările făcute de d-nele și d-nii consilieri locali în

ședințele anterioare.
D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă ce s-a întâmplat în acest an cu delegația anuală care se deplasa la

zilele localității înfrățite Kisújszállás, care au avut loc în data de 20 august, în condițiile în care invitația a fost făcută
și există o tradiție de zeci de ani, iar cei de acolo l-au contactat pentru a-l întreba care a fost cauza neparticipării.

D-l Primar ia cuvântul și spune că relațiile nu sunt de zeci de ani, iar pentru a putea participa la un eveniment,
trebuia să existe o invitație.

D-l Géczi Gellért spune că invitația a fost transmisă.
D-l Primar ia cuvântul și spune că invitația nu a fost transmisă nici pe e-mail, nici pe altă cale oficială,

menționând că, de obicei, invitația era transmisă pe e-mail-ul d-lui Géczi Gellért, dar acum nimeni nu a fost invitat.
D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că niciodată invitația nu a fost formulată decât în atenția Primarului, iar

pe data de 23 iulie aceasta a fost transmisă pe adresa oficială a instituției, respectiv primaria@municipiulsacele.ro și
a fost transmisă pe 18 iulie și prin poștă.

D-l Primar spune că este un subiect delicat, întrucât și anul trecut invitația i-a parvenit cu întârziere, cu
câteva zile înainte de plecare.

D-na Secretar ia cuvântul și spune că exista o cutumă, ca în luna iulie să se stabilească cine participă la zilele
localității înfrățite Kisújszállás, iar d-l consilier local Géczi Gellért putea pune o întrebare în acest sens în ședința
ordinară din luna iulie.

mailto:primaria@municipiulsacele.ro
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D-l Viceprimar spune că sunt relații care durează de ani de zile, iar colegii mai vechi din Consiliul Local
știu că în fiecare an, în preajma zilei Sfântului Ștefan se fac schimburi de invitații, iar anul trecut invitația a ajuns cu
2 zile înainte de a se pleca, iar aceasta nu a fost comunicată pe adresa de e-mail oficială a instituției.

D-l Géczi Gellért spune că este o scăpare și din partea dumnealui, dar anul viitor se va implica.
D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că acum este tardiv, oamenii de acolo sunt de bună credință și se

poate face o informare cu privire la cauzele neparticipării.
D-l Sterpu Ciprian se raliază celor spuse de antevorbitor și spune că relația mai poate fi reparată, se poate

face o scrisoare oficială, în care să se expună cauzele neparticipării, respectiv neprimirea invitației.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că din moment ce nu am fost interpelați de ei, ar trebui ca d-l Géczi

Gellért să ia legătura, dacă cu dumnealui s-au purtat discuțiile.
D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că revine la solicitările formulate și de d-na Iordache cu privire

la trotuarul din fața magazinului Profi și cele de pe Movilei până pe Ady Endre, unde trotuarul nu este funcțional pe
nici un sens.

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că dorește să dea cuvântul, pentru o situație mai deosebită, d-nei
Marșavela Paraschiva.

D-na Marșavela Paraschiva spune că are 27 de nepoți aflați în mare pericol, întrucât casa în care locuiau se
afla sub liniile de înaltă tensiune și în zona conductei de apă, iar acum și-a cumpărat materiale, dar nu are terenul
necesar pentru a-și construi caăa și a solicitat un teren de la Primărie, dar nu a primit niciun răspuns.

D-l Viceprimar spune că știe situația, dar nu are o soluție, întrucât nu există teren de case în zona Gârcini,
deținut de Primărie care să-i poată fi dat.

D-na Marșavela Paraschiva spune că de la Apă i s-a spus că trebuie să-și ia casa și să plece, dar are famile
numeroasă și este foarte dificil.

D-l Stoea Gheorge spune că se află într-o situație, în ce privește amplasarea casei, în care nimeni nu-i poate
veni în ajutor.

D-na Marșavela Paraschiva spune  că plătește taxe.
D-na Beloiu Angela ia cuvântul și spune că atunci când un cetățean este plătitor de taxe nu i se poate spune

că nu se poate face nimic.
D-na Iordache Mihaela spune că dorește o opinie cu privire la o situație, astfel spune că pentru a se asigura

funcționalitatea Liceului Tehnologic Victor Jinga au fost transferate clase de la Școala Generală nr. 5, iar acum s-a
primit adresă să mai fie transferate încă 3 clase, dar nimeni nu a fost consultat, nici Consiliul Local, nici părinții, iar
copiii pierd timpul cu naveta și este periclitat și procesul educațional, motivația ar fi lipsa spațiului, dar s-au
organizat în așa fel încât să nu fie probleme.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă cadrele didactice de la Școala Generală nr. 5
predau și la Liceul Tehnologic Victor Jinga.

D-na Iordache Mihaela spune că profesorii sunt titulari la Școala Generală nr. 5 și merg la Liceul Victor
Jinga prin datașare, cu câteva ore, nu cu normă întreagă, ceea ce nu este în regulă.

D-l Primar ia cuvântul și spune că decizia finală îi aparține Inspectoratului Școlar, se va vedea dacă clasele se
vor transfera definitiv sau provizoriu.

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune, referitor la întocmirea unei liste cu datele celor prezenți, că trebuie
avută în vedere protecția datelor cu caracter personal, pentru a fi conformă și întreabă cine este ofițerul pentru
protecția datelor cu caracter personal.

D-l Primar spune că ofițerul desemnat pentru protecția este d-na Boberschi Mihaela.
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și felicită executivul pentru ecologizarea cimitirului din Electroprecizia.

Dumnealui mai spune că un investitor, persoană juridică – S.C. Multitech S.R.L. – doreşte să amenajeze un teren, al
Primăriei pentru o parcare, au identificat o posibilă locație și doresc să știe dacă este al municipalității.

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune, referitor la discuția cu privire la nepermiterea accesului în autobuz cu
salopete, că multă lume poartă salopete și nu este firesc să se interzică urcarea în acest caz în mijlocul de transport
în comun, iar șoferul respectiv ar trebui să-și prezinte scuzele.

D-l Stoea Gheorghe revine la problema parcărilor ilegale, mașinile sunt lăsate la întâmplare, fie pe spațiul
verde sau în fața curții cuiva. O altă problemă pe care o ridică este modul de realizare a asfaltării pe str. Nicolae
Pană unde se aduce piatră, dar jumătate este argilă, iar stratul asfaltic se va deforma.
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D-l Primar ia cuvântul și spune că cea mai mare problemă este cu str. Timocului, unde cetățenii s-au racordat
la canalizarea pluvială cu cea menajeră, celelalte lucru ținând de dirigintele de șantier.

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că a primit date cu privire la firma către care au fost
externalizate serviciile de la tiroliană, externalizare care se referă la forța de muncă, ori în anii 2013, 2014 și 2015
firma nu a avut nici un angajat, dar a înregistrat profit și nu înțelege cum a fost posibil acest lucru, totodată
menționează că  administratorul firmei este d-na Luminița Iancu, iar sediul social este în Săcele, pe str. Horia nr. 4.

D-l Hermenean Sorin spune că nu vrea să intre în polemică, că există instituții abilitate de control.
D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că Legea nr. 215/2001 permite Consiliului Local să solicite

explicații cu privire la obiectivele pe care le deține.
D-l Hermenean Sorin spune că Primăria a solicitat o serie de înscrisuri în acest sens, care au și fost depuse.
D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că dorește o informare scrisă pe această speță, în conformitate cu

prerogative conferite de Legea nr. 215/2001.
D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că în perioada 16-22 septembrie este Săptămâna mobilității

europene, iar Municipiul Brașov a ales ziua de 22 septembrie pentru a se ralia acestui demers, oferind gratuitate pe
mijloacele de transport în comun în data precizată, iar dacă anul acesta nu se mai poate face ceva și la nivelul
Municipiului Săcele, propune ca anul următor să se aibă în vedere acest lucru, să se găsească o modalitate de a
marca acest eveniment și să se monitorizeze ce se întâmplă. Dumnealui mai spune că alegerea zilei de sâmbătă de
către Brașov pentru a acorda gratuitate pe mijloacele de transport în comun nu i se pare cea mai inspirată decizie,
mai relevant fiind într-o zi de lucru.

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că începutul anului școlar este pe 10 septembrie anul acesta, iar
d-nele și d-nii consilieri sunt invitatați la deschiderea anului școlar la unitățile de învățământ din  a căror Consilii de
Administrație fac parte, totodată mulțumește executivului pentru problema cu canalele deschise pe care a rezolvat-o
și pentru toaletarea curților școlilor.

D-l Jitaru Gheorghe spune că trotuarul de la blocurile de tineret din Electroprecizia până la stație trebuie
reparat, iar în ceea ce privește mijloacele de transport în comun, susține curățenia și schimbarea de hainele de lucru
la urcarea în autobuz, întrucât s-au realizat investiții.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că pe str. Timocului în capăt, spre Poiana  Angelescu, la limita drum
asfalt-drum pietruit este o rigolă spartă, care nu este semanalizată adecvat. Referitor la chioșcul din Cartierul Ștefan
cel Mare, deși a fost revendicat de o firmă, a rămas nedeschis, iar în față trenează o mașină cu cauciurile sparte, la
fel ca la intrarea în Cartierul Ștefan cel Mare, lângă locul de depozitare a gunoaielor. O altă problema semnalată de
d-na consilier local este calitatea străzii Piatra Mare, despre care cetățenii de acolo se plâng, ca și de comerțul
ambulant care se desfășoară acolo, dar care nu ține de Săcele, ci de Predeal.

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că este cuprinsă în Programul de investiții al orașului Predeal
pentru anul următor.

D-l Kádár Tamás  spune că a transmis telefonic o problemă cu privire la un caz de pe str. Bolnoc d-lui
Viceprimar.

D-l Viceprimar spune că este vorba despre o lucrare mai de amplaore, acolo canalizarea „pluvialo-menajeră” este
colmatată, dar lucrarea este bugetată.

D-l Kádár Tamás mai spune că în stația de autobuz de la Medianu sunt dale sparte.
D-l Primar spune că luna viitoare, pe 20 septembrie sunt zilele Sfâtului Mihai, care vor fi marcate corespunzător,

ca în fiecare an.
Un cetățean ia cuvântul și spune că circulația pietonilor pe trotuare este periclitată de mașinile parcate ilegal. O

altă problemă pe care dorește să o semnaleze este cea a asfaltărilor, care se fac după anumite criterii de prioritate,
necunoscute, iar cetățenii de pe străzile neasfaltate nu știu în ce an le va veni rândul, dumnealui își oferă sprijinul
pentru a colabora la crearea unor liste pe fiecare stradă în parte, pentru a se stabili o ordine de prioritate reală, dată
de numărul locuitorilor, întrucât acum se află pe lista pentru asfaltare str. Livezii, până la pădure, o stradă cu 35 de
case, ori sunt alte străzi mult mai pretabile pentru a fi asfaltate mai repede.

D-l Primar spune că acele criterii de prioritate sunt foarte bine gândite, astfel, str. Livezii prezintă condițiile
pentru a fi asfaltată pentru că are o rețea nouă de apă-canal, în absența căreia nu se pot demara lucrări de asfaltare.
Dumnealui mai spune că s-a început cu zona Turcheș-Baciu cu lucrări de apă-canal, se va face B-dul Brașovului
pentru a se putea descărca, deci totul se face sistematic și logic, iar în ce privește str. Nicolae Iorga, pe care locuiește
antevorbitorul, aceasta se va face în anul 2022, pentru că nu toată strada are canalizare, trebuie schimbată complet
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rețeaua de apă potabilă, menționând ca acum se fac branșamente pe str. Barbu Lăutaru, Pinilor, Pandurii, după 4 ani
de la executare, iar după ce avem aceste lucruri, se pot asfalta.

Același cetățean spune că oamenii nu știu aceste lucruri, când le vine rândul să li se asfalteze strada.
D-l Viceprimar ia cuvântul și explică motivul pentru care canalizarea de pe str. Barbu Lăutaru a durat atât de

mult, cauza fiind Compania Apa și spune că nu este o situație singulară, dând și alte exemple în acest sens.
Un cetățean întreabă dacă nu verifică nimeni branșamentele.
D-l Primar spune că de 2 ani se verifică.
D-l Géczi Gellért întreabă dacă lucrarea de pe str. Barbu Lăutaru a fost recepționată de către Compania Apa și felicită

executivul că a anunțat din timp tronsoanele pe care se execută lucrări.
D-na Antonia Cojocaru, din partea Asociației Femeile se Implică ia cuvântul și întreabă cum a rămas cu cazul d-nei

Marșavela Paraschiva care și-a expus problema în plenul ședinței.
D-l Panait Bian Cristian spune că este vorba despre o locuință neintabulată, construită într-o zonă de interdicție totală,

construcția fiind absolut ilegală.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că se va verifica plata impozitului pe teren.
D-l Viceprimar spune că a fost o avarie majoră , construcția este edificată ilegal, sub liniile de înaltă tensiune și pe

conducta de apă, d-nei i s-a dat răspuns, dar acolo sistemul poștal nu funcționează în parametri optimi, dar are copia.
D-na Beloiu Angela spune că este vorba de un ajutor, deoarece s-au mai dat.
D-na Pîrvu Nicoleta spune că doamna este luată în evidențele noastre și este beneficiară de toate serviciile sociale care i

se pot oferi, în condițiile legii.
D-l Jitaru Gheorghe spune că doamna a menționat că are mai mulți copii, care, probabil, pot munci, în condițiile în este

o criză acută a forției de muncă.
D-l Viceprimar spune că în zona respectivă Primăria nu mai deține nici un teren, o treime din cartier fiind construit pe

teren privat.
D-na Beloiu Angela întreabă dacă strategia nouă îi va include.
D-l Viceprimar spune că acesta este rolul GAL și menționează că doamna a fost primită și de d-l Primar, iar atunci când

se vor face casele sociale, este luată în evidență, dar a depus 3 cereri la Primărie pentru un loc de casă.
D-na Antonia Cojocaru o întreabă pe d-na Secretar dacă neagă faptul că i-a spus d-nei Marșavela că ședința nu este

publică și mai spune că datele cu caracter personal ale persoanelor prezente în sală nu pot fi folosite fără acordul acestora.
D-na Secretar ia cuvântul și spune că nu a afirmat că ședința nu ar fi publică.
D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că d-na Beloiu Angela a adresat, spre soluționare, Consiliului Local cu o plângere

vizavi de un funcționar public, dar Consiliul Local nu are atribuții în acest sens.
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 18, 20.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, SECRETAR
CONSILIER LOCAL, C.J. ZAMFIR GETA
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