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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 22.02.2018, 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 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Bază auto de transport și întreținere, 

service auto, sedii de firme, depozitare ”- DN1A, Municipiul Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind analiza realizării obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017 ale 

Administratorului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate 

al  Primăriei Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Regia 

Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A și Municipiul Săcele, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 

225  din 23.11.2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii  Consiliului  Local  nr. 263/21.12.2017 privind modificarea 

anexei la H.C.L.  nr. 98/25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea  Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 118 din 24.09.2015 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea investițiilor  Drum auto Forestier ,,Valea 

Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier   „Poiana Angelescu- Valea Largă”- iniţiatori consilieri locali; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos din specii 

 de rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, valabile pentru  anul  

 2018 - iniţiatori consilieri locali; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatari forestiere la parchetele de 

exploatare (partizile) 930, 934 , 944, 961, 962, 963 - iniţiatori consilieri locali; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  valorificării  volumului total  de masă lemnoasă  destinat recoltării 

pentru anul de  producție 2018, către agenții economici și către populație - iniţiatori consilieri locali; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru 

anul de producție 2018 - iniţiatori consilieri locali; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut total de masă  lemnoasă pe picior destinat recoltării 

pentru anul de producție 2018– iniţiatori consilieri locali; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de  vânzare directă pentru materialul lemnos din specii de 

rășinoase, fasonat la drum auto, destinat valorificării către populație, în anul de producție 2018– iniţiatori 

consilieri locali; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitațiile de cherestele provenite din confiscări 

destinate valorificării către  agenții economici, respectiv, a prețurilor de  vânzare la cherestelele provenite din 

confiscări și  valorificate către populație, valabile pentru anul 2018– iniţiatori consilieri locali; 

15. Proiect de hotărâre pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 1.185 

mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.107154 Săcele, cad.758/20/1, nr.top.2960/3/20/1- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
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16. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 2, 82, 83 din Anexa la 

Hotărârea de Consiliul Local nr. 98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea formei Contractului de concesiune pentru bunurile proprietatea publică 

și privată a Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Săcele, pentru anul 2018- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele  în cadrul Asociației 

Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2018- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL;  

20. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul Spitalului 

Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

21. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 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;  

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării 

profitului net pe anul 2017 al R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiatori consilieri locali; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier 

Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

24. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de  

investiții pe anul 2018 ale R.P.L.P. Săcele R.A. – iniţiatori consilieri locali; 

25. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2017 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.– 

iniţiatori consilieri locali; 

26. Proiect de hotărâre  pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Servicii 

Săcelene S.R.L. – iniţiatori consilieri locali; 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri 

proprii pe anul 2018 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 

 

28. Diverse. 

- Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A. pe anul 2017. 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 

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

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin– Direcția Poliţia Locală 

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

- d-l Medianu Gheorghe - Șef Serviciu Administrativ 

- d-l Mircioiu Sebastian–  Șef Serv. Impozite și taxe 

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

- d-l Burlac Horia – Birou Urbanism 

- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Juridic  

- d-na Necula Geta – Comp.Informații Publice, Mass-Media 

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

- d-na Gabi Radu – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- d- Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 

-  d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  

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

-d-na Băncilă-Cucurengas Georgeta -  Dir. Economic S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
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- d-na Olteanu Ileana – contabil-șef 

- 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 Gâdea Sorin.  

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

ordinare din data  de 25.01.2018,  se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-l Mureșan Dan 

Marius lipsește momentan din sala de ședință). 

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

suplimenteze ordinea de zi, face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi 

dă citire proiectelor de hotărâre avute în vedere, respectiv:   

              28.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr.67/28.11.2016 

privind aprobarea Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” , precum şi 

acordarea unui spaţiu, cu titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei– inițiator Ing. Popa Virgil; 

            29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Acordului - cadru voluntar pentru îmbunătățirea colectării 

separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a 

deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul Municipiului Săcele – inițiator Ing. 

Popa Virgil;  

           30.  Diverse. 

      -   Informare Parcul Industrial Electroprecizia. 

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

Primar și conform dispoziției nr. 428 /15.02.2018 și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru- d-l Mureșan Dan 

Marius lipsește momentan din sala de ședință).    

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

de hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Bază auto de transport și întreținere, service auto, sedii de firme, 

depozitare ”- DN1A, Municipiul Săcele.   

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 abținere - d-l Géczi Gellért 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Géczi Gellért spune că a solicitat o lămurire cu privire la un document, respectiv „avizul arhitectului-șef”, 

care la PUZ-ul supus spre aprobare luna trecută nu era anexat la documentație, iar acum este la dosar, iar 

întrebarea a fost făcută atunci dacă nu tebuie să fie cuprins în documentație. 

D-l Burlac Horia ia cuvântul și spune că acest document exista și data trecută, probabil nu a fost în dosar. 

D-l Géczi Gellért spune că, dacă există unele materiale, care din diverse motive nu pot fi scanate pentru a 

putea fi transmise electronic, trebuie ca acest lucru să se menționeze pentru a putea fi consultate în format letric. 

Dumnealui mai întreabă dacă sunt necesare și alte avize de la Consiliul Județean. 

D-l Burlac Horia spune că la dosar este pus avizul Arhitectului-șef. 

D-l Murșan Dan Marius se alătură colegilor în sala de ședință. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 27. 

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

hotărâre privind analiza realizării obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2017 ale Administratorului S.C. 

Servicii Săcelene S.R.L. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 4 voturi pentru, 1 abținere- d-l Géczi Gellért 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil, 2 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că s-au observat îmbunătățiri la transportul public, sub toate 

aspectele, curățenie, program, achiziții auto și dotări, dar toate achizițiile sunt realizate din fondurile date de către 
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Consiliului Local, deși s-a realizat un oarecare profit, dar pentru investiții nu au existat fonduri extra; dumneaei 

spune că d-l director este un manager eficient, dar performanța presupune realizarea a ceva suplimentar față de 

fișa postului, făcând o analogie, celor care li se oferă niște „bonusuri”  din partea municipalității, cum sunt 

sportivii, de exemplu, sunt recompensa unei munci asidue, ori aici oferirea unui procent de 50% în plus este 

discutabilă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că această creștere este pentru acoperirea contribuțiilor, nu o majorare 

salarială efectivă, menționând că nu este ușor să fii director la fosta RAGCPS Săcele R.A., lucrul cu șoferii nu 

este facil, iar atunci când au existat disensiuni cu aceștia, d-l director a gestionat foarte bine situația, iar această 

propunere de creștere salarială rezidă din dorința de echilibru, fiind un salariu echivalent cu cel al 

administratorului public din Primărie. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că o performanță în sine o constituie îmbunătățirea calității transportului 

public în Municipiul Săcele. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că aceasta este o normalitate, nu performanță. 

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că d-l Mormoloc este un manager eficient, s-au înregistrat 

îmbunătățiri, dar la ședința pe comisii de specialitate au aflat de un incident, astfel d-l director a prezentat bilete 

falsificate, ceea ce este un lucru extrem de grav și consideră că d-l director avea responabilitatea să aducă la 

cunoștința organelor abilitate acest lucru și să solicite cercetarea, considerând că se face vinovat de „neglijență în 

serviciu”, în condițiile Codului Penal și spune că d-l director ar trebui să fie mai activ în zona asta. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că activitatea S.C. Servicii Săcelene S.R.L. este departe de 

perfecțiune, dar trend-ul este unul pozitiv, Consiliul Local analizează niște obiective și criterii de performanță, nu 

de „normalitate”, sunt obiective cunatificabile, nu la modul ideal. 

D-na Iordache Mihaela spune că noțiuni precum performanța nu ar mai trebui să se tratateze atât de facil. 

D-l Sterpu Ciprian spune că s-au primit documente financiare de la   S.C. Servicii Săcelne S.R.L., de unde se 

poate observa, comparând anul 2016 cu anul 2017 că veniturile propuse nu au fost realizate în nici un an, gradul 

de realizare fiind un pic mai ridicat în 2017, dar și subvențiile sunt mai mari în 2017, față de 2016, respectiv 1289 

mii lei, fațp de 850 mii lei. Totodată, mai spune că se fac pași importanți, un stimulet i-ar putea fi oferit 

directorului, dar gândit și un procent. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că vizavi de transport ar trebui să se vină și cu soluții, nu doar critici. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a venit și cu idei și soluții, s-au dat subvenții, s-a sprijinit 

achiziția de autobuze. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în balața de venituri trebuie luată în calcul și fluctuația prețului la 

combustibil care influențează veniturile, iar în condiția în care prețul la combustibil a crescut, a crescut, evident, 

și subvenția. 

Se supune la vot și se aprobă 12 voturi  pentru, 1 împotrivă,  5 abțineri. H.C.L. nr. 28. (1 abținere d-l Géczi 

Gellért). 

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

hotărâre privind stabilirea salariilor de baza 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, cu prezentarea Hotărârii de Consiliu Local prin care s-au acordat zilele de 

concediu de odihnă suplimentare  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Géczi Gellért spune că a găsit hotărârea la care s-a făcut referire, iar din discuții a înțeles că este necesar 

acest lucru, respectiv includerea sporului de 15%  de condiții vătămătoare în salariul de bază, dar din materiale nu 

rezultă asta și spune că ar trebui menționat acest motiv expres în raportul de specialitate. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că aceasta este ideea generală, dar nu este vorba doar de sporul de condiții 

vătămătoare, ci și cel de comisie electorală, astfel, există unele surse conform cărora sporul de condiții 

vătămătoare nu se va mai acorda începând cu 1 ianuarie 2019, motiv pentru care s-a mers pe transformarea acestor 

sporuri în coeficienți. 
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D-l Géczi Gellért spune că acest lucru trebuia să se treacă în materiale, dar nu există dispoziții legale în acest 

sens. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că există cadru legal pentru stabilirea salariilor. 

D-l Primar spune că cheltuielile salariale nu s-au modificat.  

D-l Géczi Gellért întreabă de ce nu avem atunci bani pentru salarii până la sfârșitul anului. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că așa s-a decis acum, vor fi rectificări ulterir în acest sens. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 29.  

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea  Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între Regia Publică Locală a 

Pădurilor Săcele R.A și Municipiul Săcele, aprobat prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 225  din 23.11.2017. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul modificării art. 3 lit. b) din Actul Adițional nr. 1, 

care va avea următorul conținut: „ onorează cererile aprobate de Primăria Municipiului Săcele, conform 

Regulamentului  de acordare a materialului lemnos către populaţia Municipiului Săcele” și inserării  lit. c) cu 

următorul conținut: „lemnul de foc se livrează din depozitul de lemn”.   

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendament. 

Se supune la vot amendamentul propus de comisia de specialitate nr. 1, care coincide cu cel al comisiei de 

specialitate nr. 4 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus  și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 30. 

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

hotărâre 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. 31. 

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

hotărâre pentru revocarea Hotărârii  Consiliului  Local  nr. 263/21.12.2017 privind modificarea anexei la H.C.L.  

nr. 98/25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 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. 32. 

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

hotărâre privind modificarea  Art. 2 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 118 din 24.09.2015 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico- economici pentru realizarea investițiilor  Drum auto Forestier ,,Valea Baciului-Șapte Izvoare” și Drum auto forestier   

„Poiana Angelescu- Valea Largă”. 

         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. 33. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos din specii  de rășinoase, 

fasonat la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, valabile pentru  anul  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. 34. 

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

hotărâre  privind aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatari forestiere la parchetele de exploatare 

(partizile) 930, 934 , 944, 961, 962, 963. 

         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. 35. 

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

privind aprobarea  valorificării  volumului total  de masă lemnoasă  destinat recoltării pentru anul de  producție 

2018, către agenții economici și către populație. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul menționării în preambul a adresei nr. 508  din  

29.01.2018 a Regiei Publice a Pădurilor  Săcele R.A și  eliminării de la art. 1, punctul 2 a formulării  „și rășinoase  

și ca lemn de lucru rășinoase  cu diametrul < = 24 cm la capatul gros” 

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 au fost transmie mai multe adrese, printre care o adresă cu 

numărul de ieșire 508, care a fost omisă a fi luată în discuție, în corelație cu adresa cu nr. 506; dumnealui 

menționeză că pentru a putea satisface cerințele de material lemnos către  populație, s-a propus ca tot materialul 

rezultat din foioase să fie fasonat în steri, așa cu reiese și din adresa nr. 506. 

Se supune la vot amendamentul propus de comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru). 

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

36. 

D-l  Stoea Gheorghe ia cuvântul și întreabă, adiceant acestui subiect, cât timp vor mai exista resurse pentru 

lemnul de foc și construcție. 

D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că nelimitat, întrucât este o resursă regenerabilă și se obțin recolte 

egale de la an la altul și pe termen lung. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 37. 

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

privind aprobarea volumului brut total de masă  lemnoasă pe picior destinat recoltării pentru anul de producție 2018. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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. 38. 

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

privind aprobarea prețului de  vânzare directă pentru materialul lemnos din specii de rășinoase, fasonat la drum 

auto, 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 39. 

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

privind aprobarea prețurilor de pornire la licitațiile de cherestele provenite din confiscări destinate valorificării 

către  agenții economici, respectiv, a prețurilor de  vânzare la cherestelele provenite din confiscări și  valorificate 

către populație, valabile pentru anul 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. 40. 

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

pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 1.185 mp, cu destinație de drum, 

identificat în CF nr.107154 Săcele, cad.758/20/1, nr.top.2960/3/20/1. 

         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. 41. 

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

privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 2, 82, 83 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 

98 din 25.06.2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 

Săcele. 

         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. 42. 

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

privind aprobarea formei Contractului de concesiune pentru bunurile proprietatea publică și privată a Municipiului 

Săcele. 

         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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Géczi Gellért spune că la art. 10, pct. f) se stipulează faptul că  concesionarul se obligă să restituie, la 

expirarea termenului de concesiune, în deplină proprietate, liber de orice sarcina, bunurile de retur- terenul 

concesionat și întreabă dacă asta înseamnă că cel care construiește o casă trebuie să dea terenul înapoi. 

D-na Secretar spune că este vorba de reziliere, dacă nu își îndeplinește obligațiile concesionarul. 

D-l Mircioiu Sebastian ia cuvântul și spune că în cazul în care concesionaul nu solicită prelungirea 

contractului, se revine la situația inițială. 

D-na Secretar spune că, contra unei compensații se poate face cesiunea, este o clauză generală, menționând că 

modelul este reglementat de  O.U.G. nr. 54 /2006, avem un act normativ care reglementează concesiunea.  

D-l Géczi Gellért spune că la expirarea termenului, din practică, se știe că se achiziționează terenul, iar 

concesiunile s-au vândut și înainte de expirarea termenului. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că aceasta este o clauză generală, ori d-l consilier local expune o situație 

particulară. 

D-l Géczi Gellért spune că nu se prevede nicăieri posibilitatea de cumpărare. 

D-l Mircioiu Sebastian ia cuvântul și spune că O.U.G. nr. 54 /2006 prevede condițiile în care se face 

cumpărarea. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că această clauză trebuie să existe, deoarece este bunul Municipiului, iar 

acesta trebuie să revină municipalității. 

D-l Géczi Gellért spune că în contract trebuie să existe o opțiune care să-i permită concesionarului să poată 

cumpăra terenul care face obiectul concesiunii. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă pentru concesiunile pe care le avem deja se vor face anexe în 

acest sens. 

D-l Mircoiu Sebastian spune că există o măsură a Curții de Conturi în sensul adiționării contractelor cu acea 

clauză de garanție. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă au fost analizate contractele de concesiune, așa cum a 

specificat d-l Primar. 

D-l Primar spune că au fost analizate contractele de concesioune din zona Bolnoc, care sunt cu probleme, din 

102 concesiuni s-a decis rezilierea a  22, s-au analizat și cele din zona Primăverii - 15 Noiembrie, aici existând 

dorința de a fi vândute, iar apoi vor urma cele din Cartierul Ștefan  cel Mare, Cart. Electroprecizia, unde sunt 

garaje cu probleme. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă evaluarea concesiunilor s-a făcut la nivelul anului 2018. 

D-l Primar răspunde afirmativ. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și înttreabă dacă la vânzare se va scădea valoarea concesiunii. 

D-l Primar spune că terenul a fost folosit, iar pentru asta conesionarul trebuie să plătească o redevență. 

D-l Sterpu Ciprian spune că trebui să fim atenți, pentru că există spețe în instanță pe această temă. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 43. 

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

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 

Săcele, pentru anul 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. 44. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele  în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și 

Protecția Animalelor pentru anul 2018. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

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 unanimitate (17 voturi pentru- d-l Géczi Gellért nu participă la vot). H.C.L. 

nr. 45. 

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

privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul 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, 3 voturi pentru, d-l Kristály László nu participă la vot 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 46. 

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

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 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. 47. 

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

pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2017 

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. 

D-l Motoc Bogdan George întreabă cum se repartizează profitul și procentul de 5,6% la sfârșitul anului. 

D-l Hermenean Sorin spune că profitul se repartizează conform OG nr. 64/2001, respectiv minim 50% 

vărsăminte din profitul net, până la 10% participarea salariaților la profit, apoi ca sursă de invstiții, menționând că 

repartizarea profitului net pe anul 2017 în valoare de 1.749,14 mii lei se face după cum urmează: 

- 94,35 % vărsăminte din profitul net, reprezentând 1.650,34 mii lei; 

- 5,65 % participarea salariaților la profit, reprezentând 98,80 mii lei. 

       D-l Motoc Bogdan George întreabă cum se repartizează, concret, acest procent de 5,65% angajaților și dacă se 

aplică tuturor. 

       D-l Hermenean Sorin spune că reparizează procentual, în funcție de aport.  

       D-na Olteanu Ileana spune că aceste cuantumurile sunt cuprinse între 1100 lei minim și 1900 lei maxim, astfel 

că la fondul de salarii se va aplica procentul aprobat. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 48. 

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

privind aprobarea vânzării unei unități locative ANL situate 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. 49. 
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D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli  și a Programului de investiții pe anul 2018 ale 

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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 50. 

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

pentru aprobarea exercițiului financiar pe anul 2017 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 abținere - d-l Géczi Gellért 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă 14 voturi  pentru,  4 abțineri (1 abținere d-l Géczi Gellért). H.C.L. nr. 51. 

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

epntru  aprobarea 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, 4 voturi pentru, 1 abținere - d-l Géczi Gellért 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă 15 voturi  pentru,  3 abțineri (1 abținere d-l Géczi Gellért). H.C.L. nr. 52. 

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

pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 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. 

D-nul Președinte ia cuvântul, prezintă metoda de vot și  spune că total venituri se înregistrează 42.712,95 mii lei 

și trece la Venituri – Secțiunea de funcționare, în cuantum de 34.756,24  mii lei: 

-  Se supune la vot capitolul 03.02 – Impozit pe venit,  cu o sumă de  195,43 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 04.02 – Cote şi sume defalcate din  impozitul pe venit, cu o sumă de 15.041,00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 07.02 – Impozite şi taxe pe proprietate, cu o sumă de  5.786,75 mii lei şi se 

aprobă cu cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 11.02 – Sume defalcate din T.V.A., cu o sumă de  7.255,00  mii lei şi se aprobă  

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 16.02 – Taxe pe utilizarea bunurilor, cu o sumă de 2.140,56 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 18.02 – Alte taxe şi impozite fiscale cu o sumă de 24,03 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 30.02 – Venituri din proprietate, cu o sumă de 2.529,61 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 33.02 – Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, cu o sumă de  475,48 mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 34.02 – Venituri din taxe administrative cu o sumă de  7,02 mii lei  şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 
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- Se supune la vot capitolul 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări, cu o sumă de 1.189,87  şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 36.02  - Diverse venituri, cu o sumă de 326,49  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, cu o sumă de -320,00  şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 

  -  Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat,  cu o sumă de 105,00 mii lei  şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru. 

 D-l Președinte trece la  Venituri - Secţiunea de dezvoltare,  cu total venituri 7.956,71 mii lei: 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile cu o sumă  de 320,00  mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 39.02 – Venituri din valorificarea unor bunuri, cu o sumă  de 2,28  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat, cu o sumă 4.542,28  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 45.02 – Sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate,  cu o sumă  de  

214, 81 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 48.02 – Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și 

aferente cadrului financiar,  cu o sumă  de  2.877,34 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru. 

D-l Președinte trece la Cheltuieli, cu un cuantum de  60.112, 95 mii lei și începe cu  Secţiunea de 

funcţionare, cu un total de 34.756,24 mii lei.  

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a propus un amendament în Comisia d specialitate nr. 3, în 

sensul  modificării Anexei 1 a – Cheltuieli secțiunea de funcționare, după cum urmează : diminuarea  cap. 

67.02.03.30 - Alte servicii culturale cu 50.000 lei și suplimentarea cu aceeași sumă a cap.  59.11 Asociații și 

fundații. Se supune la vot amendamentul formulat și se  aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru) 

- Se supune la vot capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe, cu o sumă de  5.742,83 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03 – Autorităţi executive, cu o sumă de 5.742,83 mii lei  şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 4.109,00  mii lei  şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

-  Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1.585,82  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  50,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate,  cu o sumă de  -1,99  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de  355,00  şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.05. –Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, cu o sumă 

de 20,00 şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 50 – Fonduri de rezervă,  cu o sumă de  20,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o sumă 

de 335,00  şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 330,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  5,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   

- Se supune la vot capitolul 55.02 –Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, cu o sumă de  380,00  

mii lei şi se aprobă 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  30,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 30 – Dobânzi, cu o sumă de  350,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
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- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională, cu o sumă de 2.096,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  1.466,00 mii lei  şi se aprobă cu 

18  voturi pentru;   

- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 1.388,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 78,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.05 – Protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor, cu o sumă de  

630,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  573,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  57,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă de 3.233,11  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 138,78  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  2.314,83 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă  de  365,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  414,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate, cu o sumă de 2.277,70  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01 – Spitale generale, cu o sumă de 1.486,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  280,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   

- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice, cu o sumă de  1.206,00  mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.08 – Servicii de sănătate publică, cu o sumă de 501,70 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  495,90 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 5,80 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.50.50 – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă de 290,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  290,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie,  cu o sumă de  1.538,65  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 –Biblioteca, cu o sumă de 76,90 mii lei şi se aprobă 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  39,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii,  cu o sumă de  37,90  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură,  cu o sumă de  453,25  mii lei şi  se aprobă cu 

18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  338,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  115,25  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 –  Alte servicii culturale,  cu o sumă de 250,00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 50,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  200,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 –  Sport, cu o sumă de  285,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă 65,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă 33,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 200,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 –  Întreținere parcuri și zone verzi, cu o sumă de 310, 00  mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă 310,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.06 –  Servicii religioase, cu o sumă de 150,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 150,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 68.02 –  Asigurări de asistenţă socială, cu o sumă de 6.677,50  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.05.02 –  Asistenţă socială în caz de invalidiate, cu o sumă de 5.027,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 2.364,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri,  cu o sumă de  300,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  2.363,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.01 –  Ajutor social, cu o sumă de  102,00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  102,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.02 –  Cantina de ajutor social, cu o sumă de 551,00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 154, 00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 397,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, cu o sumă  de 

997,50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  921,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  56,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de 20,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă de  2.416,45 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30  – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, cu o sumă de 219,45 

mii lei şi aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 230,00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate, cu o sumă de  -10,55  mii lei şi 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06 –  Iluminat public, cu o sumă de 2.000, 00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 2.000, 00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –  Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezoltării 

comunale, cu o sumă de 197,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 197,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă  de 3.164,00 mii lei şi se aprobă 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 –Salubritate, cu o sumă de 1.725,25  mii lei şi se aprobă cu  18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  1.725,25  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale,  cu o sumă de  1.439,00  

mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  1.439,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 80.02  – Acţiuni generale, economice şi de  muncă, cu o sumă  de 1.400,00 mii 

lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.06  – Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri, cu o sumă  de 

1.400,00   mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1.400,00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 83.02  – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânăroare, cu o sumă  de  90,00  

mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 83.02.03.30  –Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, cu o sumă  de  90,00  

mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  90,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02  – Transporturi, cu o sumă  de  5.235,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02  –Transport în comun, cu o sumă  de 1.800,00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 40 – Subvenţii, cu o sumă  de  900,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri, cu o sumă  de 900,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03  – Străzi, cu o sumă  de  3.435,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 1.995,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 81 – Rambursări de credite, cu o sumă de 1.440,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot capitolul 87.02  – Alte acţiuni economice, cu o sumă  de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 87.02.04  –Turism, cu o sumă  de 150, 00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  150,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

     D-l Președinte trece la Cheltuieli - Secţiunea de funcționare, menționând că acestea sunt în total de 

25.356,71: 

- Se supune la vot capitolul 51.02 –Autorităţi publice şi active externe, cu o sumă  de  866,60 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03  – Autorități executive, cu o sumă de  866,60  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente, cu o sumă  de 

422,70 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  443,90  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de  16,40 mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10  – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o sumă  

de  16,40  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională,  cu o sumă  de  71,40 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  71,40  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  71,40  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 
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- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă  de  190,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învăţământului, cu o sumă  de 190,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  190,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate,  cu o sumă  de  1.215,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01  – Spitale generale, cu o sumă  de  1.200, 00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice,  cu o sumă de  1.000,00 mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.50  – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă  de  15,00 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  15,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie cu o sumă  de  471,08  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură, cu o sumă  de 21,08  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  21,08  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 – Alte servicii culturale, cu o sumă  de  220,00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  220,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 – Sport,  cu o sumă  de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 – Întreţinere parcuri şi zone verzi, cu o sumă  de 30,00  mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  30,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, cu o sumă  de  171,99 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.11 – Creșe, cu o sumă  de  100,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  100,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, cu o sumă  de  

71,99  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  71,99  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 70.02  – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă  de  5.674,87 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuințe, cu o sumă  de  445,00 mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  445,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 
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- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor, cu o sumă de  249,00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  249,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 –Alimentare cu apă, cu o sumă de  3.982,07  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  3.982,07  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Iluminat public, cu o sumă de  65,00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  65,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –Alte servicii domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, cu o sumă de  933,80  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  933,80 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă de  4.689,01 mii lei şi se aprobă 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de  849,01 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  849,01 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, cu o sumă de  3.710,00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  3.710,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.50 – Alte servicii în domeniul protecției mediului, cu o sumă de  130,00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  130,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 80.02 – Acţiuni economice generale, economice și de muncă,  cu o sumă de  

190,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.30 –Alte cheltuieli pentru acțiuni economice, cu o sumă de 190,00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  190,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02 – Transporturi, cu o sumă de  11.800,36  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, cu o sumă de  4.935,72  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020, cu o sumă 4.935,72  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02 – Transport în comun, cu o sumă de  200,00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 72 – Active financiare,  cu o sumă  de  200,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, cu o sumă de  6.664,64   mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  6.664,64  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 99.02 –  Deficit, cu o sumă de 17.400,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru.  

Se supune la vot Programul de investiţii pe anul 2018 cu suma de  23.836,71  mii lei şi se aprobă 18 voturi 

pentru.  
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Se supune la vot Programul de investiții publice pe anul 2018 finanțate din excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, în sumă de 16.200,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Se supune la vot Sinteza programului de investiţii cu finanțare din bugetul al unității administrativ teritoriale 

Mun. Săcele pe anul 2018 şi se aprobă cu 18 voturi pentru.  

Se supune la vot Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii 2018,  cu total venituri de  6983,47  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Se supune la vot Anexa nr. 5 – Numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe 

anul 2018, cu o sumă de 10.711,90 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Se supune la vot proiect de hotărâre în integralitatea sa și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. 

nr. 53. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 67/28.11.2016 privind aprobarea Actului 

constitutiv şi al Statutului Asociaţiei „Grupul de Acţiune Locală Gârcini” , precum şi acordarea unui spaţiu, cu 

titlul de sediu social, prin contract de comodat, Asociaţiei. 

D-na Radu Gabi ia cuvântul și este vorba de schimbarea sediului GAL-ului, care a fost provizoriu, acum fiind 

necesar un spațiu care să fie situat fie în Zona Urbană Marginalizată, fie în Zona Urbană Funcțională; astfel, S-A 

identificat un spațiu în cadrul Liceului Tehnologic Victor Jinga din Municipiul Săcele, situat în zona declarată în 

cadrul proiectului ca „Zonă Urbană Funcțională”. 

D-l Géczi Gellért întreabă dacă nu este necesară o aprobare din partea Consiliului de Administrație a Liceului 

Tehnologic Victor Jinga. 

D-na Gabi Radu spune că este proprietatea noastră, nefiind necesar un acord din partea Liceului. 

Se supune la vot proiect de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 54. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea  Acordului - cadru voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor 

de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a 

reciclării acestora la nivelul Municipiului Săcele. 

D-l Viceprimar spune că este vorba de un acord-cadru care să permită amplasarea de containere pentru 

colectare selectivă, menționând că se poate încheia cu mai mulți operatori și că acest acord nu implică Primăria 

sub aspect financiar, în sarcina instituției căzând punerea la dispoziția operatorilor economici a unui spațiu, iar 

cheltuielile care derivă sunt suportate de aceștia. Dumnealui mai spune că se va genera lunar o situație cu 

cantitățile colectate, că există un depozit în Brașov, putându-se colecta de mai multe ori pe zi, iar o listă cu 

punctele de amplasament se va prezenta Consiliului Local în următoarea ședință. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că în contractul cu actualul operator de salubrizare este prevăzută și 

colectarea selectivă. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că în cursul lunii martie se va veni cu o propunere serioasă pentru 

reciclarea gunoiului menajer. 

D-l Géczi Gellért întreabă dacă acest acord-cadru nu intră în conflict cu operatorul de salubritate și dacă nu ar 

putea adera și S.C. Cibin la acest acord. 

D-l Sterpu Ciprian spune că nu se  intră în conflict. 

D-l Viceprimar spune că nu doar că nu intră în conflict, ci și ușurează munca opeartorului de salubrizare. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că ar trebui să se ia în considerare și posibilitatea colectării 

recipientelor pentru ulei, întrucât sunt oameni care au service-uri auto. 

D-l Géczi Gellért spune că ar trebui să se specifice sortimentele de deșeuri colectate, nominal. 

D-l Viceprimar spune că este vorba despre lemn, sticlă, becuri, neoane, baterii, etc., deasemenea se va 

organiza ziua colectării de mobilier uzat, de electrocasnice, s.a.m.d. și ni se vor comunica toate cantitățile reciclate.  

Se supune la vot proiect de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 55. 

D-l Președinte anunță că se trece la informări, iar prima este  Raportulul  de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A. 

pe anul 2017, iar a doua este o  informare cu privire la  Parcul Industrial Electroprecizia. 

D-l Primar spune că informarea cu privire la  Parcul Industrial Electroprecizia a fost transmisă ca urmare a 

solicitării făcute în ultima ședință de Consiliu Local. 

         D-l Președine anunță că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

          D-l Kristály László ia cuvântul și spune că pe str. Canalului, în dreptul nr. 85, este căzut grilajul. 
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           D-l Kádár Tamás spune că în Cartierul Ștefan cel Mare cetățenii au reclamat faptul că atunci când a fost 

realizată dezăpezirea, zăpada a fost împinsă în parcare în fața mașinilor, îngreunând ieșirea/accesul. 

           D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că a sesizat o problemă cu privire la Centrul Multicultural, 

respectiv  faptul că se pun bilete în vânzare, dar acestea nu se vând, fiind posibil ca piesa să nu mai aibă loc din 

această cauză și consideră că ar trebui să se facă o mediatizare mai eficientă a  evenimentelor care se țin acolo. 

           D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că s-a înființat o asociație nouă, respectiv „Femeile se implică”, 

care dorește să se implice și să colaboreze cu municipalitatea și propune să se dea cuvântul d-nei Beloiu Elena–

Președintele asociației, care să prezinte misiunea și obiectivele Asociației. 

           D-na Beloiu Elena spune că Asociația dorește să colaboreze cu Primăria și să se implice în activități care țin 

de domeniul de activitate al acesteia, respectiv activități de mediu, ecologie, educație civică, etc.; dumneaei prezintă 

comitetul director al Asociației, ONG-urile cu care colaborează și menționează că vor avea loc interviuri cu d-nele 

și d-nii consilieri locali pentru a indentifica necesitățile, pe baza cărora se va elabora un program civic. 

           D-nul Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că în urma sezonului de iarnă au apărut gropi, care au 

început să fie reparate, doar că lucrările nu semnalizate, lucru care determină neplăceri în trafic. 

           D-nul Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că cetățenii din zona Subobrej solicită amenajarea străzii, efectiv 

doresc o mașină de piatră acolo. Dumnealui mai spune că au apărut gropi și pe str. Câmpului și ar trebui începute 

demersurile cu CNAIR în acest sens. Referitor la Centrul Multicultural, d-l consilier local spune că  aceste 

evenimente aduc venituri organizatorilor, eventual ar putea fi gândit un pachet de promovare a evenimentelor, care 

să poată fi achiziționat de organizatori, iar publicitatea să fie făcută contra cost. 

          D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt spectacole ale comunității maghiare, organizate lunar, care se 

desfășoară cu sala arhiplină, deci se pot ocupa locurile, doar că nu există o cultură a participării la acest tip de 

evenimente, la spectacole. 

           D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-au purtat discuții vizavi de tariful de închiriere, din experiență 

constatând că la 12 lei/ biletul s-au vândut 230 de bilete, cu mediatizare intensă. 

           D-l Panait Bian Cristian spune că trebuie luate măsuri ca cei care organizează spectacole cu nume mari să nu 

renunțe din această cauză. 

            D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că la Brașov biletele pentru același spectacol au un preț 

de 100 lei. 

             D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că nu este vorba de preț, ci de „consumatorii” de acest tip de 

evenimente. 

           D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că a organizat un spectacol gratuit și abia au fost 250 de persoane. 

           D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul pentru a invita pe cei prezenți la un eveniment sportiv, respective etapa de 

cupă mondială organizată de Râșnov, cu intare liberă, care va avea loc în perioada 2-4 martie. Dumnealui mai 

spune că s-a solicitat din partea președinților de asociații de proprietari din Cart. Electroprecizia o întâlnire cu 

autoritățile pentru a discuta o serie de probleme care decurg din obligațiile care le revin. Dumnealui mai spune că ar 

trebui schimbat regulamentul cu privire la parcări, în ceea ce privește utilizarea blocatorilor, întrucât ori se 

legiferează folosirea acestora, ori se iau măsuri să nu mai apară nicăieri. 

         D-l Stoea Gheorghe spune că o problemă este  reprezentată de deșeurile vegetale și consideră că ar trebui să 

existe o rampă unde să fie duse direct  de fiecare cetățean, putând fi utilizate pentru compost și menșionează că  în 

acest mod nu ne mai cramponăm de operatorul de salubrizare. Dumnealui revine la problema disciplinei în ceea ce 

privește parcările din Municipiu.  

         D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că dorește să semnaleze câteva probleme, astfel  o problemă o 

reprezintă gropile din Cartierul Electroprecizia, o alta mizeria produsă de câini, sens în care există un regulament, 

dar nu este pus în aplicare. Dumnealui mai spune că locurile de parcare sunt insuficiente, iar în timp ce în cartierele 

de blocuri se plătesc parcările, cei care stau la case parchează în fața curții. 

         D-l Viceprimar spune că se poate veni cu propunerea ca fiecare posesor de autoturism să plătească implicit și 

locul de parcare. 

        D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că în Cartierul Ștefan cel Mare s-au montat două 

ecoinsule, iar accesul spre ele dinspre cele două intrări secundare, respectiv dinspre Armata Roșie și Câmpului, se 

face deficitar din cauza gropilor, care împiedică și realizarea dezăpezirii. 

       D-l Primar ia cuvântul și spune bugetul de anul acesta a fost o construcție grea și că vor mai fi rectificări 

bugetare,  astfel încât să se ajungă la indicatorii doriți pentru zona de funcționare, deoarece din investiții nu s-a 
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dorit să se taie nimic. Dumnealui mai spune că trebuie ținut cont că trebuie realizată o cotă de colectare selectivă 

de  50% până în anul 2020, iar acum abia ne încadrăm la 5%,  astfel s-a plătit taxa de mediu de 8 mild.  lei, iar în 

acest context acest acord va contribui la realizarea cotei de colectare selectivă. 

                    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. 
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