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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

                             

PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.01.2018, 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  „Construire locuințe - Str. Nouă, Municipiul 

Săcele” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, 

autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor  la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161 din 26.07.2017 

privind aprobarea salariilor de baza pentru personalul  din cadrul  Primariei Municipiului Sacele, modificată 

prin Hotărârea de Consiliul Local nr.  221/23.11.2017- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor legale necesare întocmirii unui nou amenajament 

silvic al fondului forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele, pentru perioada 2019-2028  - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2017 

pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă 

localitate decât cea de reşedinţă- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mijlocie, 

înscrisă în CF 114678 Săcele, proprietatea privată a Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru lemnul de foc destinat valorificării către 

populație, în anul 2018, provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, 

uscături, rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din 

degajări/curățiri și din buturi greu despicabile- iniţiatori consilieri locali; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de  parteneriat  realizat  între  Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare în Silvicultură ,,Marin Drăcea” – Baza Experimentală Săcele și  Municipiul Săcele  - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de păşune (pajişte)   

„Găvana’”,  „Paltinul-Dosul lui Piele-Zănoguța'”,  „Tesla” și  ,,Capra Mijlocie”', aflate în proprietatea privată a 

Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini, precum și a Contractului–cadru de închiriere- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii 

Municipiului Săcele pentru realizarea serviciilor medicale - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 

de pe raza Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea, în folosință gratuită, a patru cabinete medicale din Policlinica 

Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr.  20, către Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 98, 108, 110, 186, 187 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; 



 2 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de 

contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei 3.1  a Contractului de delegare nr. 1 din  23.03.2017 aprobat 

prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 57 din 23.03.2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație pentru cotele-părți din  terenul  cu destinație de 

drum, reprezentând strada Rândunicii, din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea  a 16 unități locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. 

Servicii Săcelene S.R.L.,  în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită, conform Hotărârii de Consiliul Local 

nr. 269/21.12.2017 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de principiu în ceea ce priveşte acordarea măsurilor de sprijin 

pentru investițiile realizate de către rezidenții din  Parcul Industrial Electroprecizia - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL;  

19. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordinului nr. 2980 din 24 septembrie 2013 privind aprobarea 

condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu privire la 

rezidenţii din perimetrul  Parcului Industrial Electroprecizia - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de cesiune de creanță între S.C. Servicii 

Săcelene S.R.L. și U.A.T. Municipiul Săcele, avand ca obiect cedarea de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L., 

în favoarea U.A.T. Municipiul Săcele, a dreptului de creanță împotriva chiriașilor debitori ai imobilelor care s-

au aflat în administrarea S.C.  Servicii Săcelene S.R.L.  ( fosta R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. ), aflate în  

proprietatea publică a Municipiului Săcele și care constituie Fondul Locativ - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL;  

 

 

21. Diverse. 

-  Informare privind activitatea desfășurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  

semestrul II al anului 2017; 

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

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public 

- d-l Director executiv  Poliţia Locală – jr. Țăruș Nicolae Romeo  

- 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-na Obeală Alexandra Cristina–  Șef Serv. Impozite și taxe 

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

- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Juridic  

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

- d-na Posedaru Monica Manuela -  Comp. Resurse Umane 

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

- d-na Gabi Radu – Biroul Urbanism, Patrimoniu 

- d-l Plastir Marcel – Compartimentul Transport Public  

- d-na Pîrvan Rodica  - Manager Spitalul Municipal Săcele 

- 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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- societatea civilă 

 

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

local Băilă Gheorghe.  

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local ing. Gâdea Sorin. 

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

ordinare din data  de 21.12.2017. D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că la în Procesul verbal, la punctul 5 de pe 

ordinea de zi, respectiv la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 

S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L., este consemnat greșit rezultatul votului, dumnealui abținându-se la acest punct 

și solicită îndreptarea erorii și, desemenea, consemnarea expresă și nominală în procesele verbale ale ședințelor a 

celor care se abțin. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că se va îndrepta eroarea, dar menționarea nominală a celor care se abțin 

de la vot se face numai cu solicitarea expresă a acestora, cu consimțământul lor,  nu din oficiu, așa cum se prevede 

și în Statutul alesilor locali.  

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că dorește ca abținerile dumnealui să fie consemnate. 

           Se supune la vot Procesul Verbal al ședinței ordinare din data  de 21.12.2017 şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 

1 abținere (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipesește momentan din sala de ședință).  Se supune spre  aprobare  Procesul 

Verbal al ședinței de îndată din data de 09.01.2018 și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere (d-na Hlavathy 

Zsuzsánna lipesește 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:    

            21.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2017  – inițiator Ing. 

Popa Virgil; 

            22.  Proiect de hotărâre privind actualizarea  Statului de funcții pentru  Spitalul Public Municipal Săcele 

aprobat prin Hotararea de Consiliul Local nr. 171 din 24.08.2017   – inițiator Ing. Popa Virgil; 

        23. Diverse. 

-   Informare Spitalul Municipal Săcele. 

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

d-l Primar și se aprobă cu 16  voturi pentru, 2 abțineri  și ordinea de zi conform dispoziției nr. 152 /18.02.2018 și se 

aprobă cu 15  voturi pentru, 3 abțineri.  

            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  „Construire locuințe - Str. Nouă, Municipiul Săcele”.                                    

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 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 ia cuvântul și spune că a sesizat lipsa unei semnături, destul de importante, pe nota de 

completare cu punctul de vedere al structurii de specialitate din subordinea Arhitectului Șef  la raportul de 

specialitate, respectiv semnătura Arhitectului-șef, ori cum nimeni nu-i ține locul, considera oportun să semneze 

Arhiectul-șef de la Consiliul Județean, dar nu a primit nici o lămuire în acest sens. 

       D-l Burlac Horia ia cuvântul și spune că este vorba despre o notă întocmită și asumată de structura de 

specialitate de la nivelul Primăriei și nu trebuie trimisă la Consiliul Județean. 

      D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă dacă nu trebuia și un aviz de la Comisia tehnică de urbanism. 

      D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acel aviz există. 

      D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că documentația  a fost de trei ori în comisie. 

      D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că nu a regăsit acest aviz în documentația transmisă. 

      D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că au reprezentant în această comisie. 

     Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru, 3 abțineri (1 abținere d-l Géczi Gellért). H.C.L. nr. 5. 
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         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, 

utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 6. 

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

hotărâre pentru modificarea Anexelor la Hotărârea de Consiliul Local nr. 161 din 26.07.2017 privind aprobarea 

salariilor de baza pentru personalul  din cadrul Primăriei Municipiului Sacele, modificată prin Hotărârea de 

Consiliul Local nr.  221/23.11.2017. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții privind coeficienții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a lămurit aspectul cu privire la coeficienți, care sunt aceeași care s-au 

aprobat și în ședința anterioară, actualizându-se cu salariul minim pe economie. 

 Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 7. 

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

hotărâre  privind aprobarea inițierii demersurilor legale necesare întocmirii unui nou amenajament silvic al fondului 

forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele,  pentru perioada 2019-2028. 

         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). H.C.L. nr. 8. 

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

hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2017 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. 9. 

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

hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mijlocie, înscrisă în CF 

114678  Săcele, proprietatea 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 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 10. 

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

hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare pentru lemnul de foc destinat valorificării către populație, în anul 

2018, provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din 
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procesul normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu 

despicabile. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că prin adresa Regiei  Publice  Locale  a Pădurilor Săcele R.A.  s- a 

solicitat atât aprobarea prețului de vânzare, cât și aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din resturi de 

exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul de eliminare naturală 

a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabili, ori în proiectul de hotărâre 

nu apare ca articol distinct aprobarea valorificării, iar amendamentul este  în scopul introducerii unui nou articol în 

acest  sens. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că structura de specialitate  a făcut o notă de completare a proiectului de 

hotărâre în acest sens. 

D-l Președinte dă citire acesteia. 

D-l Géczi Gellért spune că nu li s-a comunicat această notă de completare. 

D-na Secretar spune că a fost pusă, în format letric, la dosarul comisiei de specialitate. 

D-l Géczi Gellért spune că ar fi oportun să se încerce o corelare între materialele transmise în format electronic 

și cele în format letric. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 11. 

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

hotărâre  privind aprobarea Acordului de  parteneriat  realizat  între  Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în 

Silvicultură ,,Marin Drăcea” – Baza Experimentală Săcele și  Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 12. 

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

hotărâre  privind  aprobarea închirierii, prin licitație publică, a trupurilor de păşune (pajişte)   „Găvana’”,  „Paltinul-

Dosul lui Piele-Zănoguța'”,  „Tesla” și  ,,Capra Mijlocie”', aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele, a 

Caietului de sarcini, precum și a Contractului–cadru de închiriere. 

         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. 13. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind închirierea unui spațiu cu destinaţia de cabinet medical din cadrul Policlinicii Municipiului Săcele 

pentru realizarea serviciilor medicale. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții cu privire la lipsa semnăturii Șefului Serviciului Contabilitate 

Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că documentele la care se face referire au fost semnate ulterior. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 14. 
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D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 de pe raza Municipiului 

Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu prezentarea organizării pe fiecare unitate școlară în parte  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Géczi Gellért spune că a primit răspunsul cu privire la aspectul sesizat în ședința pe comisii de specialitate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că, la fel cum s-a discutat și anul trecut, încă sunt cele 2 

grădinițe private care nu se regăsesc în rețeaua școlară, discuția fiind că urmau să se acrediteze. 

D-l Medianu Gheorghe ia cuvântul și spune că aceste două unități școlare nu au solicitat înscrierea în rețeaua 

școlară.  

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 15. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind atribuirea, în folosință gratuită, a patru cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, 

Aleea Episcop Popeea nr.  20, către Spitalul Municipal Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții cu privire la lipsa semnăturii Șefului Serviciului Contabilitate 

Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă ce se va întâmpla în aceste 4 cabinete. 

D-na Manager ia cuvântul și spune că, așa cum a expus și în informarea transmisă,  aici se vor desfășura 

activități medicale complementare celei de bază, respectiv oncologie, diabet, medicina muncii, etc. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă în Policlinică mai sunt cabinete libere. 

D-l Matei Ion spune acestea sunt ultimele disponibile. 

D-l Stoea Gheorghe întreabă dacă există cabinet de chirurgie și O.R.L.  

D-na Manager spune că există, prin Ordin de Ministru, o sală de mici intervenții chirurgicală, iar momentan nu 

este medic O.R.L.  

        Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 16. 

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

privind actualizarea valorii de inventar pentru pozițiile nr. 98, 108, 110, 186, 187 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, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că la comisia de specialitate nr. 2  s-a pus în discuție valoarea, dacă 

aceasta este cea din proiect, cu toate straturile, fundație, beton asfaltic, strat de uzură, capace,  borduri și trotuare sau 

este valoarea actuală, fără borduri, trotuare. 

D-l Viceprimar spune că de fapt întrebarea este dacă valoare este valoarea ideală a proiectului sau valoarea 

reală, de la acest moment. 

D-l Popa Marius Cristian spune că întrebarea este dacă valoarea din Procesul verbal de predare-primire  este 

cea de la punerea în funcțiune, având în vedere că este bun public și nu se amortizează, adică este valoare de PIF sau 

valoare actualizată. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că este valoarea investită de Consiliu Județean, plus ce a fost pe 

Primărie. 
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D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă cei care au semnat Procesul-verbal de predare-primire, inclusiv d-na 

Coman,  au fost pe teren, efectiv. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că a răspuns  din punct de vedere economic, astfel  strada respectivă 

nu valora poate atât, dar de comun acord, s-a stabilit că valoarea pe care a investit-o Consiliul Județean și pe care nu 

putea să o scoată din evidența contabilă, să ne-o predea nouă.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au efectuat expertize, două de fapt,  iar în urma acestora s-a ajuns la 

această valoare, întrucât valoarea pe care o avea Consiliul Județean era mult mai mare, 10 mil  și ceva, iar Consiliul 

Județean ne-a predat la 6 mil,  această valoare nu cuprinde stratul de uzură sau trotuarele, că nu s-au făcut,  este 

valoara reală, faptică,  menționând că a fost pe teren și cunoaște situația reală. Dumnalui mai spune că  a fost un 

proiect dificil, s-au întreprins multe demersuri pentru a se putea prelua la situația reală din teren și că trebuia să fim 

mai vigilinți în anii anteriori. 

D-l Popa Marius Cristian spune că evaluarea s-a făcut destul de scriptic, cum reiese și din raport și ar trebui ca 

după preluarea în inventar să se facă și o evaluare pe teren, cu măsurători.   

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că la ultima stradă  nu erau trecute lungima și lățimea, doar suprafața 

totală. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că este vorba de o eroare materială. 

D-l Géczi Gellért spune că a sesizat o serie de neconcordanțe, astfel, în raportul de evaluare apar 2 poziții 

pentru str. Stejarului cu valori diferite, cu diferențe semnificative între ele. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că  valoare  din evidența contabilă este adunată cu cea de la Consiliul 

Județean, iar dumneaei a cerut să fie trecut corect. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă acest Protocol de predare –primire din 4.09.2017 nu ar fi trebuit 

să treacă și prin Consiliu Local, întrucât, atunci când s-a predat către Consiliul Județean, s-a făcut prin hotărâre. 

D-na Secretar spune că nu, drumurile erau la noi, nu trebuie preluate prin hotărâre. 

D-l Viceprimar spune că drumurile nu au fost predate în proprietatea Consiliul Județean, acolo au fost doi 

investitori. 

 D-l Géczi Gellért spune că s-a predat dreptul de administrare prin hotărâre, iar acum trebuie să îl luăm tot prin 

hotărâre. 

D-l Popa Marius Cristian spune că în materialele transmise este o hotărâre a Consiliului Județean în acest sens 

și consideră că ar trebui să le mutăm înapoi prin Hotărâre de Consiliu Local. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că drumurile s-au preluat acum prin protocol, ceea ce este suficient.  

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și întreabă dacă în Cartea Funciară apărem noi ca proprietari și apare la 

sarcină Consiliul Județean. 

D-na Radu Gabi ia cuvântul și spune că administarea nu a  fost intabulată. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că dacă darea în administrare era extratabulară, care nu avea, de fapt, valoare 

juridică  puteam asfalta noi demult. 

Se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere. (1 abținere - d-l Géczi Gellért) ( H.C.L. nr. 17. 

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

privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane 

fizice și persoane juridice pentru anul 2017. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

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

privind actualizarea Anexei 3.1  a Contractului de delegare nr. 1 din  23.03.2017 aprobat prin Hotărârea de Consiliul 

Local nr. 57 din 23.03.2017. 

         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  16 voturi pentru, 2 abțineri. (1 abținere -  d-l Géczi Gellért). H.C.L. nr. 19. 

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

privind acceptarea ofertelor de donație pentru cotele-părți din  terenul  cu destinație de drum, reprezentând strada 

Rândunicii, din Municipiul 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. 20. 

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

privind repartizarea a 16 unități locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  

în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilită, 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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 21. 

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

privind aprobarea Acordului de principiu în ceea ce priveşte acordarea măsurilor de sprijin pentru investițiile 

realizate de către rezidenții din  Parcul Industrial Electroprecizia. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că sunt necesare câteva explicații vizavi de acest proiect. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că  cele două puncte de pe ordinea de zi  sunt o completare a Hotărârii de 

Consiliu Local nr. 37/2015 și au survenit în urma discuțiilor purtate la  Consiliul Concurenței, astfel în hotărâre 

trebuia să fie  prevăzute anumite sintagme, astfel trebuie prevăzut expres ca de facilități să beneficieze și rezidenții 

Parcului Industrial și că Schema de ajutor de minimis aprobată este cea reglementată prin Ordinul nr. 2980 din 24 

septembrie 2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în 

parcurile industriale, fapt pentru care se impune adoptarea unei hotărâri de consiliul local în vederea punerii în 

aplicare a prevederilor prezentului Ordin. 

D-l Géczi Gellért spune că nu s-a regăsit în documentația transmisă nimic de la Consiliul Concurenței. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că au fost discuții, au fost întâlniri la Consiliul Concurenței și au fost făcute 

recomandări la nivel verbal. 

D-l Géczi Gellért spune că ar fi oportun să se anexeze și legislația în astfel de situații și să se menționeze 

explicit în raportul de specialitate aceste aspecte. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească anumite 

condiții și întreabă dacă există vreun raport din partea  Primăriei asupra modului în care au fost îndeplinite acestea,  

pentru că acordul trebuie reînnoit sub aceste condiții, atunci când expiră. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că de ajutorul de minimis se beneficiază o singură dată. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că pragul este de maxim 200 mii lei și nu poate fi depășit. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă se poate primi un raport în acest sens, dacă s-au respectat condițiile. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a primit un raport pe 2017 de la Parcul Industrial, cu investiții mari. 

 Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 22. 
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D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind punerea în aplicare a Ordinului nr. 2980 din 24 septembrie 2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a 

măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale, cu privire la rezidenţii din perimetrul  

Parcului Industrial Electroprecizia. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții, 2 abțineri d-l Géczi Gellért și d-l Mureșan Dan Marius 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că discuțiile erau aceleași ca la punctul anterior. 

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 23. 

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

privind aprobarea încheierii unui Contract de cesiune de creanță între S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și U.A.T. 

Municipiul Săcele, avand ca obiect cedarea de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L., în favoarea U.A.T. Municipiul 

Săcele, a dreptului de creanță împotriva chiriașilor debitori ai imobilelor care s-au aflat în administrarea S.C.  

Servicii Săcelene S.R.L.  ( fosta R.A.G.C.P.S. Săcele R.A. ), aflate în  proprietatea publică a Municipiului Săcele și 

care constituie Fondul Locativ. 

         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 15 voturi pentru, 3 abțineri. (1 abținere d-l Géczi Gellért). H.C.L. nr. 24. 

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

pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2017. 

       D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că, în urma analizei privind veniturile încasate la nivelul Primăriei 

Municipiului Săcele în  trimestrul IV al anului 2017, s-a constatat că prevederile bugetare anuale în sumă de 

72.182,64 mii lei s-au realizat în proportie de 85,69% , față de încasările realizate în suma de 61.855,74 mii lei și 

prezintă pe fiecare capitol bugetar  planificatul și realizatul. 

         Din partea societății civile se ia cuvântul și un cetățean întreabă dacă această situație bugetară nu trebuie 

făcută publică cu 2 săptămâni înainte de ședința de Consiliu Local. 

          D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că nu există obligativitate legală în acest sens. 

          D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că materialele care intră pe ordinea de zi suplimentară au fost 

transmise foarte târziu, ceea ce face imposibilă studierea și votarea în cunoștință de cauză. 

          D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că aprobarea execuției bugetare este o formalitate, nu se poate 

interveni asupra ei, doar că prin lege este necesară aprobarea în Consiliul Local. 

          D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că se susține că este o stare de fapt, dar poate fi și o descărcare de 

responsabilitate. 

         D-l Viceprimar spune că, de fapt, este luată la cunoștință o stare de fapt. 

         D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este o contradicție, s-a spus că consilierii locali au obligația de a citi 

procesele verbale ale ședințelor, dar se pare că nu au și obligația de a citi materialele. 

         D-na Secretar spune că există obligația de a citi materialele, doar că există și situații de urgență, care nu pot fi 

evitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17  voturi pentru - d-l Panait Bian Cristian lipește momentan dn 

sala de ședință). H.C.L. nr. 25. 

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

hotărâre privind actualizarea Statului de funcții pentru  Spitalul Public Municipal Săcele aprobat prin Hotararea de 

Consiliul Local nr. 171 din 24.08.2017. 

        D-na Manager ia cuvântul și spune că statul de funcție aprobat în luna august a suferit o modificare, în sensul 

că se propune tranformarea  postului de consilier juridic I in consilier juridic debutant, deoarece a fost scos la 



 10 

concurs și nu s-au prezentat candidați,  iar un motiv îl constituie și faptul că se solicita o vechime mare, iar salariul 

nu este foarte motivant pentru cineva cu experiență. 

Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere. (d-l Panait Bian Cristian lipește momentan dn sala 

de ședință) H.C.L. nr. 26. 

        D-l Președinte anunță că se trece la informări, iar prima este de la Spitalul Municipal Săcele, care va constitui 

ulterior și obiectul unui proiect de hotărâre. 

             D-na Manager ia cuvântul și spune că Spitalul Municipal Săcele funcționează în acest moment după un 

Ordin de Ministru din 14.06.2017, iar, având în vedere necesitatea extinderii activității spitalului, cu scopul de a 

asigura o varietate medicală mai largă comunității, dar și zonelor limitrofe, se solicită avizul Consiliului Local 

pentru modificarea structurii de spital, în vederea obținerii unui nou Ordin de Ministru al Sănătății  cu privire la 

structura organizatorică a Spitalului Municipal Săcele. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că din această informare reiese că unele laboratoare sunt 

temporar închise, iar altele în curs de amenajare și întreabă dacă se îndeplinesc condițiile de redeschidere. 

 D-na Manager ia cuvântul și spune că extinderea se dorește a se realiza în 2 etape, în prima etapă se 

urmărește deschiderea laboratorului de anatomie patologică, iar în a doua, cel de analize umane, dar că procesul de 

avizare este destul de anevoios. Dumneaei mai spune că farmacia va funcționa începând cu luna ianuarie, abia acum 

obținându-se avizul și că se va deschide și laboratorul de radiologie imagistică, în 2 luni urmând să se obțină și 

autorizația de funcționare. 

    D-l Primar ia cuvântul și spune că este foarte complicată repornirea unui sistem care a fost închis rapid și că 

se dorește să se realizeze și spitalizarea continuă în câteva luni de zile, precum și creșterea numărului de paturi 

pentru spitalizarea de zi, dar toate au necesitat eforturi foarte mari, inclusiv cu farmacia care a durat 6 luni să fie 

avizată, menționând că sunt mai multe etape, dar finalul va fi o unitate medicală de elită la Săcele. 

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

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că, într-adevăr, redeschiderea Spitalului Municipal Săcele este o reușită 

lădabilă din toate punctele de vedere și că are câteva intervenții, respectiv dacă există o dată/o periodă stabilită 

pentru discuțiile pe buget pe formațiuni politice. 

D-l Primar ia cuvântul și pune că discuțiile vor începe săptămâna viitoare, vor fi 2 analize, iar în prima parte a 

lunii februarie vor exista discuții cu formațiunile politice. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că  apărut o informare pe site-ul Primăriei referitoare la regulamentele 

pentru  finanțările nerambursabile și nu a regăsit regulamentele pentru culte și întreabă dacă nu se vor mai da 

finanțări pentru acestea. 

D-na Necula Geta ia cuvântul și spune că este vorba despre o actualizare a regulamentelor, iar la culte nu se 

schimbă nimic, menționând, în același timp, că există un regulament general și regulamente specifice pe sport, 

cultură și culte. 

  D-l Géczi Gellért mai spune că pe pagina web oficială a Primăriei apare și o informație eronată, 

 specificându-se că Săcele este al doilea oraș ca suprafață din țară, dar este eronat, deoarece este al treilea. O altă 

problemă pe care o ridică d-l consilier local este cu privire la lemnele de foc care trebuiau să se dea către populație 

pentru anul 2017 și care a suscitat nemulțumiri din partea cetățenilor. 

D-l Pascu Lucian Ioan ia cuvântul și spune că pentru onorarea cererilor de anul trecut s-a extins termenul până 

la 31 ianuarie, dar vremea nu a permis exploatarea. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a luat în calcul prelungirea termenului până la 28 februarie pentru cererile 

nerezolvate din 2017. 

 D-l Pascu Lucian Ioan ia cuvântul și spune că a fost o criză generală a lemnului de foc, dar anul trecut a fost 

unul de experiență, situația nu se va mai repeta și anul acesta. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că dacă există cazuri speciale, persoane care nu se pot descurca din cauze 

medicale sau alte motive viabile, acestea trebuie semnalate și se va căuta o soluția pentru a li se furniza lemnul de 

foc. Dumnealui mai spune că anul trecut a fost un disponibil de  12.000 mst pentru populație, iar anul acesta vor fi 

14.000 mst, la care se vor adăuga cantitățile care vor rezida din colaborări cu ocoalele silvice de pe teritoriul 

Municipiului Săcele. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că nici condițiile meteo nu au permis onorarea cererilor pentru lemn de foc 

aprobate pe anul 2018. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că, prin acest proiect cu depozitul de lemne, consideră că lucrurile se vor așeza. 
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D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că sunt și alte soluții, pe care le-a și expus, pentru a  crește 

producția de lemn de foc, cum ar fi cea ca Regia să facă exploatarea prin firme contracte și să ia tot, nu să dea către 

operatori. 

D-l Hermenan Sorin ia cuvântul și spune că la nivelul de județ, Regia Publică a Pădurilor Săcele R.A.  a făcut o 

premieră cu valorificarea lemnului din vreascuri, venind în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că atunci când se dă la operatori economici partizii se dă 

absolut tot. 

D-l Popa Marisu Cristian ia cuvântul și spune că anul acesta 30% s-a exploatat în regie de ocol. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că procentul ar putea fi mai mare. 

D-l Popa Marius Cristian spune că acest lucru nu se poate decât la nivel strict teoretic, deoarece cei care 

exploatează sunt acreditați pe o anumită cantitate, astfel firmele licitează pentru ele anumite cantități, iar ceea ce 

prestează intră în aceeași cantitate acreditată, iar prestările le fac pentru cantitatea rămasă după ce licitează pentru ei.  

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că cetățenii care au depus cereri ar trebui să primească măcar un răspuns, să 

știe dacă primesc sau nu lemn de foc. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că toți primesc răspuns. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că  primit o petiție, care sigur a ajuns și la Primărie, cu privire la faptul că 

ordinea de zi publicată pe site trebuie însoțită de toate materialele care se dezbat în ședință, altfel nefiind validă. 

D-na Secretar ia cuvîntul și spune că avem Legea nr. 52/2003 care stipulează ceea ce trebuie să se publice, nu 

toate proiectele de acte normative trebuie făcute publice. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că  s-a primit un calendar realizat de o asociație din Săcele, dar la nivel de 

parte foto nu este nimic care să aibă legătură cu Săcelele. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că un calendar personalizat implică costuri de realizare mult mai mari. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că a mai ridicat problema parcărilor, mașinile sunt efectiv lăsate pe 

platform străzii, nimeni nu-și mai bagă mașina în curte. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că parcările constituie o problemă la nivelul întregii localități. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că la Brașov se scoate la licitație serviciul de ridicare a mașinilor și 

întreabă dacă la nivel de Săcele nu se poate întreprinde ceva în acest sens. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că se poate vedea eventual o colaborare. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că la Policlinică la TBC nu este lumină și a primit informații potrivit 

cărora grupuril sanitare nu sunt în regulă sub aspectul curățeniei. 

D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că se va verifica problema de iluminat, iar sub aspectul curățeniei, există 

firmă specializată și s-a verificat. 

D-l Jitaru Gheorghe mai spune că la Policlinică ușile nu sunt toate la fel. 

D-l Matei Ion spune că pentru cabinetele care ne aparțin toate ușile sunt de termopan, iar în ceea ce privește 

cabinetele particulare, nu li se poate impune medicilor să schimbe ușile. 

D-l Primar spune că medicii trebuie să vină cu o cotă-parte la întreținerea/reparația spațiului comun, iar după 

un an medicii, cu excepția unuia, au înțeles. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că la subsolul Policlinicii existau niște spații funcționale, 

unde s-au făcut investiții și întreabă în ce stare sunt. 

D-l Matei Ion spune că este un șantier acolo. 

D-l Primar spune că se ia în calcul un proiect de investiții în acest sens. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că spune că ar fi oportună publicarea pe site-ul instituției 

a unui calendar al activităților sportive,  culturale de la nivelul localității. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că  s-a început culegerea acestor date și că trebuie reactualizate datele de la 

ONG-uri. 
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D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept pentru 

care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

  

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                 Jr. GORAN ADRIANA 

              Ing. GÂDEA SORIN                                                                       

 

 

                                                                             Elaborat 

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


