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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.07.2018, 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 atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și funcțiuni 

complementare - Str. Lanurilor, Municipiul Săcele” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţă individuală”, strada 

Bereczki Anna, nr. 19, Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 236/23.11.2017 „privind  

aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către 

titularul contractului de închiriere”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 49/22.02.2018  „privind  

aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către 

titularul contractului de închiriere”  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

7.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 

proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier Camping Apa  

Rece” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Modernizare și Reabilitare strada Livezii” - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „ Reabilitare trotuare și accese strada Barajului ” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele  

pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „Iso Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul 

Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietelor de sarcini privind vânzarea la licitație publică deschisă cu 

strigare a unor terenuri situate în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

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

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

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

13. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie  

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; 

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism si 

aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a acesteia -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

15. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea 

zonării Municipiului Săcele   - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

16. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  17.000 lei  cu destinaţia de „ajutoare de urgenţă“  familiilor cu 

domiciliul în Municipiul Sãcele, care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale 

provocate în perioada iunie-iulie 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  
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17. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L nr. 99 din 26.04.2018 „privind aprobarea 

organigramei și a Statului de funcții a  Spitalului  Municipal Săcele” –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal 

Săcele  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre privind  revocarea dreptului de administrare operativă a  Întreprinderii de locuințe și 

localuri Săcele asupra imobilului  cu nr.top 2739/1,2740/1- grădină de -489,60 mp, înscris în CF 104433 

Săcele –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2018-2019 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul 

ghiozdan”  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

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

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

POPA VIRGIL; 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit a 5 m3/ familie lemn rotund raşinoase pentru 

industrializare, pentru familiile cu domiciliul în Municipiul Sãcele  care se află în situaţii de necesitate 

cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018  –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

 

 

23. Diverse. 

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

semestrului I al anului 2018. 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 

- d-na Arhitect-Șef – arh. Roznovăț Manuela Alina  

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

- d-na Pîrvu Nicoleta - Șef Serviciu Asistență Personală  

 - d-l Țăruș Romeo–  Director executiv Directia Politia Locala 

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

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

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

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

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

- d-na Vănășilă Alina – Biroul Urbanism 

- d-l Jinga Ovidiu – Biroul Investiții 

- d-l Bălan Eugen - Biroul Investiții 

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

- d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 

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

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

- societatea civilă 

 

La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând motivat  

d-l consilier local Motoc Bogdan George. 

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Kádár Tamás.  

D-na Secretar face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 21.06.2018,  se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abțineri ( 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. 

D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire 

proiectului de hotărâre avut în vedere, respectiv:   

              23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de partener,  

în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 

sociale Prioritatea de investiții 8.1 A - Ambulatorii –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

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

și conform dispoziției nr. 1290 /18.07.2018  și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru  d-l Mureșan Dan Marius 

lipsește momentan din sala de ședință).    

              D-l Președinte interpelează cetățenii prezenți în sala, pentru a se stabili dacă intervențiile acestora se fac 

punctual, la proiectele de interes pentru cei prezenți sau luările de cuvânt se vor face la sfârșitul ședinței. 

              Un cetățean de pe str. Livezii ia cuvântul și spune că dorește să aibă o alocuțiune la luarea în dezbatere a 

punctului nr. 8 de pe ordinea de zi, înainte de supunerea la vot a acestuia. 

             Un cetățean ia cuvântul și spune că dorește să intervină la punctul  nr. 2 de pe ordinea de zi, în calitate de 

beneficiar al  PUZ-ului supus spre analiza și aprobarea Consiliului Local, pentru a-și exprima părerea asupra modului 

de lucru. 

             D-na Beloiu Angela ia cuvântul și spune că dorește să ia cuvântul din partea organizației pe care o reprezintă 

la sfârșitul ședinței. 

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

de hotărâre  privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi 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 (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 152. 

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

hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare - 

Str. Lanurilor, 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. 

        D-na Paniti Izabella ia cuvântul, în calitate de beneficiar al Puz-ului, pentru a prezenta problemele pe care le-a 

întâmpinat în derularea acestui proiect, astfel dumneaei spune că s-a ajuns la această fază finală după 3 ani, 

întâmpinând multe obstacole pe parcurs și expune, cronologic, modul în care s-au desfășurat lucrurile, întrucât s-a 

început ca PUZ pentru un singur teren, după care, la solicitarea Arhitectului-Șef de atunci s-au inclus și altele, 

pentru a se reglementa  situația, dar lucrurile s-au tergiversat foate mult, irosind bani și energie, iar  ca investitor nu 

a primit  ajutor din partea nimănui. Dumneaei mai spune că a fost în trei comisii tehnice, i s-au cerut lucruri 

aberante, d-nele de la Biroul Urbanism au depus toate diligențele ca lucrurile să meargă, dar foștii Arhitecți-Șefi nu 

au dat dovadă de aceeași cooperare și nu au luat în calcul că se aduceau bani la bugetul local în timpul în care s-a 

stagnat PUZ-ul, iar interesul era care a fost prețul de cumpărare, nu rezolvarea problemei. 
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 D-l Primar spune că fostul Arhitect-Șef s-a pronunțat că semnează cui dorește, evident atiutudinea aceasta a 

avut urmări, dar a fost un proces de durată, apoi a urmat un alt Arhitect, dar acum speră ca lucrurile să se schimbe 

radical o dată cu noul Arhitect-Șef.  

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă cine din Primărie a fost interesat de prețul de vânzare al 

terenului, cine se ocupă de tranzacții imobiliare. 

D-na Paniti Izabella spune că fostul Arhitect-Șef punea astfel de întrebări, promițându-i că o ajută să obțină 

PUZ-ul în 6 luni, termen nerealist, dealtfel, dacă îl face și pentru terenul existent și pentru cel construit, astfel și-a 

asumat și a reglementat și situația preexistentă, iar acum totul s-a făcut impecabil. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că încurajează cetățenii să vină și să-ți expună problemele, dar în 

acest caz ar fi fost oportun să se vină atunci când lucrurile erau în desfășurare, putându-se interveni, eventual. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 153. 

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

hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţă individuală”, strada Bereczki Anna, nr. 

19, 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 (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 154. 

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

pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2018. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi  pentru,  4 abțineri – d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian,  

d-l Sterpu Ciprian, d-l Copoț George Robert  (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință).  

H.C.L. nr. 155. 

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 236/23.11.2017 „privind  aprobarea vânzării unei 

unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 156. 

       D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 49/22.02.2018 „privind  aprobarea vânzării unei 

unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 



 5 

     Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 157. 

       D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

 pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere 

sistem de iluminat public în municipiul Săcele - cartier Camping Apa Rece”.     

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 158. 

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

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Modernizare și Reabilitare strada Livezii”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz nefavorabil, 1 vot pentru, 3 abțineri 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că votul din ședința pe  comisii a fost  justificat de discuțiile cu privire 

la tipul lucrării, dacă era necesar SF sau DALI, dacă este sau nu o lucrare de investiție, dar astăzi s-au primit 

lămuriri în acest sens și este în regulă documentația întocmită, iar conform fișei de patrimoniu acolo există și rigole.  

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune  că nu este la curent cu aceste lămuriri. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că, în anexa la H.C.L. 98/2015, această stradă este cuprinsă cu valoare de 

inventar și cu dotările aferente. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune  că nu se știau aceste lucruri și că acesta este scopul ședințelor pe 

comisii, unde trebuia să se vină cu aceste informații. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că a fost prezentă la ședințele pe comisii și i se puteau solicita clarificări pe 

această speță. 

D-l Stoea Gheorghe spune că întrebarea care se punea este dacă era în legătură cu  legalitatea, iar d-na 

Arhitect-Șef a lămurit acest aspect. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune  că discuțiile sunt mai ample, nu doar din punct de vedere urbanistic, ci 

și din punct de vedere al investiției, ori este intervenție, ori lucrare nouă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că prevederile legale sunt foarte clare, respectiv ale H.G. nr. 907 din 2016 și ar 

trebui să fie cunoscute de toată lumea. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și dă citire din actul normativ mai sus menționat, prevederilor aplicabile în 

această situație. 

D-l Géczi Gellért spune că nu se opune investiției, discuția fiind asupra modului de realizare și a legalității 

acesteia. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că există toată gama de probleme pe acestă stradă, gropi, 

canale pluviale neconforme, dar se constată și o dezvoltare a zonei, fapt pentru care acest proiect trebuie votat 

favorabil. 

Un cetățean de pe str. Livezii, respectiv d-l Coliban Nicolae ia cuvântul și spune vorbește în numele tuturor 

locuitorilor de pe acestă stradă, care sunt exasperați efectiv de starea drumului, de problemele cauzate de torenți, 

care nu afectează doar str. Livezii, ci și str. Căprioarei sau Bisericii Române, unde se aduce tot pietrișul, iar cu 

privire la tipul de lucrare, nu se poate contesta infrastructura existentă, subdimensionată, într-adevăr, dar nu există 

elemente de construcție nouă, iar încadrarea lucrării este foarte bună. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că nu s-a pus la îndoială necesitatea intervenției, discuția a fost cu 

privire la legalitate, iar în cazul unor astfel de proiecte, este necesar să se vină cu materiale lămuritoare de către 

serviciul de specialitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 159. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ 

Reabilitare trotuare și accese strada Barajului ”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții  cu privire la dovada proprietății asupra locului unde se face 

intervenția 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că se dorește o intrare frumoasă în Municipiul Săcele.  

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă dacă există o documentație care să ateste proprietatea. 

D-l Jinga Ovidiu ia cuvântul și spune că strada se regăsește în Anexa  nr. 5 la H.G. nr. 972/2002. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că  acolo sunt trecute ca și grupuri de străzi, cu măsurătorile aferente, 

iar pe bază de adeverință se atestă fiecare stradă nominal, iar la intabulare nu au întâmpinat probleme sub acest 

aspect. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă cum putem face în acest mod concordanța cu amplasamentul și că aceste 

străzi figurează și la noi și la CNAIR. 

D-l Primar spune că se află în administrare la CNAIR, ori trebuie făcută diferența între proprietate și 

administrare. 

 D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că concordanța cu amplasamentul se  atestă prin eliberarea unei 

adeverințe în acest sens. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă de ce investițiile nu se fac de către CNAIR, dacă strada se află în 

administrarea acesteia. 

D-l Primar spune că investițiile cad în sarcina proprietarului. 

D-l Géczi Gellért spune că CNAIR trebuie să dea unb aviz. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă investițiile nu se pot face prin GAL. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu se pot face prin GAL. 

        D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă cum a fost determinată prioritatea intervențiilor pentru această 

stradă, de ce mai întâi str. Barajului și nu str. Câmpului care, deasemenea, nu are trotuare. 

        D-l Primar ia cuvântul și spune că este una dintre intrările în localitate, ori este necesară o intrare în localitate 

adecvată, iar un alt aspect este legat de necesitatea siguranței celor care circulă pe acolo. 

        D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că în zonă este o școală în care intră zilnic 1400 de copii 

care trebuie să se deplaseze în siguranță. 

        D-l Kádár Tamás întreabă când se preconizează realizarea de trotuare și pentru str. Câmpului. 

        D-l Primar spune că se vor face atunci când se va reglementa 100% situația cu exproprierile, ca să se poată 

prelua centura de la CNAIR. 

        Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi  pentru,  4 abțineri - d-l Popa Marius Cristian, d-l Géczi Gellért,        

d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l Sterpu Ciprian.  H.C.L. nr. 160. 

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

hotărâre  privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară  „Iso Mediu” în domeniul salubrizării localităților din județul Brașov. 

         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. 161. 

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

pentru aprobarea Caietelor de sarcini privind vânzarea la licitație publică deschisă cu strigare a unor terenuri situate 

în Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă 
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Comisia nr. 2 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că s-au propus două amendamente, primul fiind în sensul modificării 

art. 4.3 din anexe, care să aibă următorul conținut: „Prețul final de vânzare urmează a fi stabilit în urma licitației 

publice deschise cu strigare și va fi achitat în lei la cursul BNR din ziua plății + 2%”, dar a înțeles că nu există 

bază legală pentru acest lucru, iar al 2-lea amendament este în sensul  modificării anexei 1 și anexei 2, după cum 

urmează : „Pasul de strigare la licitație este de 5% din prețul de pornire la licitație, adică 3160 euro, respectiv 5000 

euro”. 

D-l Stoea Gheorghe anunță că nu participă la vot. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă pe ce considerente au fost făcute aceste propuneri. 

D-l Nișescu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a considerat că pasul de licitație este prea mic, iar scopul este 

creșterea încasărilor  la bugetul local. 

Se supune la vot cel de-al 2-lea amendament formulat și se aprobă cu 12 voturi pentru, 5 abțineri (d-l Stoea 

Gheorge nu participă la vot).                                                                                                         

         Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se  respinge 7 voturi  pentru,   10 abțineri - d-l Popa 

Marius Cristian, d-l Géczi Gellért,  d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l Nițescu Ciprian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Băilă Gheorghe, d-l  Kádár Tamás, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Kristály László (d-l Stoea 

Gheorge nu participă la vot).  H.C.L. nr. 162. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că dorește să adauge o singură specificație și anume faptul că prețul din grila 

notarilor este de 2,33 lei/mp, adică 0,5 euro, ceea ce este mult sub prețul de vânzare propus.  

         D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă care este motivația votului.  

         D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă care este demersul care trebuie întreprins pentru ca o astfel de inițiativă 

să treacă, în condițiile în care prețul minim de plecare a fost deja stabilit și aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local. 

         D-na Secretar spune că prețul minim de plecare de  4 euro/mp a fost aprobat luna trecută prin H.C.L. 

142/21.06.2018. 

         D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că s-au tot vândut terenuri în ultimii 40 de ani, dar nu s-a prezentat un 

aviz de oportunitate, pentru a se vedea dacă este mai rentabilă vânzarea sau închirierea acestora. 

         D-l Popa Marius Cristian spune că, personal, consideră că cea mai bună solușie este o asociere în 

participațiune cu cel care dorește extinderea rampei, pentru a câștiga și municipalitatea. 

         D-l Primar spune că există deschidere la propuneri/inițiative. 

         D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că valoarea acestui teren nu este nici cea din grilă, nici cea din 

raportul de evaluare, având în vedere imposibilitatea operatorului de a se muta. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a aprobat vânzarea de principiu. 

         D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că atunci când proiectul a fost propus prima dată a fost retras, pe 

motivul că exista o oportunitate majoră, cu privire la care se așteaptă lămuriri. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a discutat posibilitatea unui centru ferovial  nodal, dar ulterior s- adovedit 

o chestiune nerealizabilă. 

          D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că atunci când se vine cu variante, ar trebui prezentate și Consiliului 

Local. 

         D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că sunt necesare inițiative și din partea Consiliului Local,  soluții, astfel 

cea propusă de d-l consilier local Popa i se pare o idee bună, după experiența cu operatorul Compania Apa, care nu 

a adus nimic bun. 

        D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că o idee ar fi darea în administrare a terenului către S.C. Servicii 

Săcelene S.R.L. și să se dezvolte un sistem  de salubrizare de către ei. 

          D-l Primar spune că au mai fost inițiative pe acest domeniu, cum ar fi fabrica de ardere a deșeurilor, care au 

eșuat. 

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

privind repartizarea  unor unități locative sociale, în condiţiile şi în ordinea de prioritate stabilite conform H.C.L. nr. 

193/28.09.2017 şi a Regulamentului privind repartizarea, închirierea şi exploatarea locuinţelor sociale din 

Municipiul Săcele. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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. 163. 

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

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 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. 164. 

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

privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism si aprobarea Metodologiei de 

organizare și funcționare a acesteia. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 2 amendamente, respectiv completarea art. 1, cu pct. 8 - componența 

comisiei se completează cu un reprezentant din partea Consiliului Local și al 2-lea - Consilierii locali vor avea 

calitatea de invitați permanenți la lucrările Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism  

Comisia nr. 2 - aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții. 

D-na Arhitect-Șef ia cuvântul și spune că componența acestei comisii se stabilește conform prevederilor Legii 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, este o comisie cu caracter tehnic, făcută strict pe lege. 

D-na Secretar spune că aceasta este propunerea executivului, dar se pot face și alte propuneri.  

D-l Sterpu Ciprian întreabă ce include această denumire generică de „specialiști”. 

D-na Secretar dă citire definiției date de lege, menționând că față de propunerea de a avea un reprezentant din 

partea Consiliului Local, pentru a se păstra numărul de membri impar ai comisiei trebuie formulate două propuneri. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că, în ceea ce privește cel de-al doilea amendament,  propunerea vine, 

pentru că dincolo de specialitate și de aspectele tehnice, consilierii sunt săceleni, astfel cunosc situația practică, de 

pe teren, ori un specialist nu știe realitatea istorică și astfel rolul consultativ al consilierilor locali este foarte 

important. 

D-na Secretar spune că și până acum toți consilierii locali au fost invitați la lucrările comisiei.  

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este singura comisie care îi convoacă la toate întrunirile. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că ar fi oportună păstrarea acestei componențe, sub 

condiția ca, în continuare, consilierii locali să fie invitatți și să le fie luate în calcul părerile. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că se raliază la cele spuse de antevorbitoare. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că susține componența propusă de executiv. 

D-l Géczi Gellért spune că,  deși au fost invitați toți, la lucrările comisiei nu au participat mai mult de 2-3 

consilieri locali. 

Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul introducerii după art. 1 a 

unui nou articol, care va avea următorul cuprins : „Consilierii locali vor avea calitatea de invitați permanenți la 

lucrările Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism” și, pe cale de consecință, renumerotarea în 

mod corespunzător a dispozitivului hotărârii și se  adoptă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri. 

         Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se  aprobă  13 voturi  pentru,   1  împotrivă – d-l Băilă 

Gheorghe,  d-l Copoț George Robert, d-l Stoea Gheorghe, d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian. H.C.L. nr. 

165. 

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

pentru completarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 135 din 2013 privind aprobarea zonării Municipiului Săcele. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru – d-l Kristály László lipsește momentan din sala 

de ședință). H.C.L. nr. 166. 

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

 privind alocarea sumei de  17.000 lei  cu destinaţia de „ajutoare de urgenţă“  familiilor cu domiciliul în Municipiul Sãcele, 

care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în perioada iunie-iulie 2018. 

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

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

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a ajuns la această sumă, ca urmare a totalizării propunerilor de 

despăgubiri pentru familiile afectate, carărora apa le-a luat fie total, fie parțial construcția și că la propunerile făcute 

nu  s-a ținunut cont de ceea ce au declarat ei, ci este strict o formă de ajutor,  întrucât nu știe cum s-ar putea 

cuantifica exact pierderile. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă aceștia și-au plătit impozitele pe bunurile deținute. 

D-na Pîrvu Nicoleta răspunde că-și plătesc impozitele pe ceea ce dețin. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că există o hotărâre în care au fost aprobate situațiile deosebite pentru care 

se acordă ajutoare de urgenţă și dă citire temeiului legal în baza căruia se pot da, respectiv art. 41 din H.G. nr. 

50/2011. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că este vorba de calamități naturale, ori există ISU care este abilitat să 

constate pagubele produse, la fel cum s-a mai constatat și în cazul altor cetățeni care au solicitat ajutor și au depus 

avizul de la entitatea mai sus menționată și întreabă ce competență are Serviciul de Asistență Socială în această 

situație. 

D-na Pîrvu Nicoleta ia cuvântul și spune că legea prevede expres ca  absența avizului ISU nu conduce la 

refuzul cererii de acordare de ajutoare de urgență. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că  astfel de consecințe ale calamităților naturale ar putea fi reduse 

prin încheierea asigurării minime obligatorie pentru locuințe care are un cost modic de 10 euro/an, dar construcțiile 

se fac ilegal, la întâmplare și spune că nu ar trebui perpetuată acestă stare de „indisciplină în construcție”, nu susține 

că ar trebui să nu li se dea ajutoare acum, dar ar trebui impusă o ordine în ceea ce  privește edificarea locuințelor. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că, în condițiile în care membri ai Consiliului Local construiesc ilegal, 

așteptările față de această categorie de cetățeni sunt prea ridicate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că acest cartier – Cartierul Gârcini – face parte din 

Municipiul Săcele și s-au făcut pași importanți din punct de vedere cadastral, s-a demarat PUZ-ul pentru Gârciniul 

Mic, dar este mult de lucru, sunt multe obstacole, dar se va reuși. Dumneaei mai spune că în zona calamitată 

locuiesc 47 de copii. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că a primit o informare cu privire la această speță, iar cei care au 

fost afectați de calamități sunt proprietari de terenuri pentru care plătesc impozit. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că nu i se pare normal să se construiască case în albia minoră sau 

majoră a râului. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a realizat un raport operativ de calamități, dar nu s-a trecut numărul de 

animale deținute sau alte bunuri gospodărești, ci date despre drumuri, poduri, etc, ori este rolul Serviciului de 

Asistență Socială să facă anchetă socială în aceste cazuri. Dumnealui mai spune că cei care dețin teren acolo au fost 

„împroprietăriți”, fictiv, de un edil local. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă nu sunt repercusiuni asupra autorității locale în cazul în care se 

întâmplă ceva cu cei care și-au edificat construcții în zonele de risc și le dăm ajutoare pentru a și le repara. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor construi 100 de locuințe sociale în fosta pepinieră, pe GAL, iar o 

parte din cei care locuiesc în zona inundabilă își vor găsi un loc acolo, dar sunt proiecte care necesită timp. 
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D-l Viceprimar spune că cei afectați nu-și vor mai putea edifica case pe vechiul amplasament, deoarece s-au 

făcut lucrări de îndiguire, iar inițial aceste case nu erau în albia majoră. Dumnealui mai spune că ajutorul nu este 

pentru reparație, ci este mai degrabă o formă de ajutor  pentru a le asigura existența de zi cu zi, de a a-și reveni după 

ce au trecut prin aceste evenimente. 

Se centralizează buletinele de vot, iar d-l Președinte anunță rezultatul votului, respectiv 10 voturi pentru, 8 

împotrivă. H.C.L. nr. 167. 

D-l Kristály László ia cuvântul și spune că este vorba despre niște sume infime, iar dincolo de toate trebuie 

văzută componenta socială a acestui demers. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu discută asupra locației, dar dacă orice alt cetățean, de pe orice 

stradă a Municipiului se confruntă cu astfel de fenomene, îi intră apa în gospodărie, este în egală măsură afectat, 

latura socială este mai pregnantă în aceste cazuri, dar ar trebui pe viitor să se decidă serios cine să fie ajutat, dacă 

este sau nu proprietar, dacă este plătitor de inpozite sau nu. 

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

pentru modificarea și completarea H.C.L.  nr. 99 din 26.04.2018 „privind aprobarea organigramei și a Statului de 

funcții a  Spitalului  Municipal Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-l Kristály László nu participă la vot). H.C.L. 

nr. 168.  

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

pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

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

D-na Secretar ia cuvântul și spune că la acest punct avem o Notă de rectificare, căreia i se dă citire. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că această notă rezolvă observațiile făcute în ședința pe 

comisii de specialitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-l Kristály László nu participă la vot). H.C.L. 

nr. 169.  

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

privind  revocarea dreptului de administrare operativă a  Întreprinderii de locuințe și localuri Săcele asupra 

imobilului  cu nr.top 2739/1,2740/1- grădină de -489,60 mp, înscris în CF 104433 Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 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 14 voturi  pentru, 3  abțineri  - d-l Géczi Gellért , d-na Hlavathy Zsuzsánna; d-l 

Kádár Tamás (d-l Kristály László lipsește momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 170.  

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

privind acordarea pentru anul şcolar 2018-2019 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”. 

        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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că se va abține, împreună cu d-l consilier local Băilă la acest punct, 

întrucât consideră că trebuie să se pună bazele unui sistem mai solid, baza pe valori, precum munca, nu doar pe 

recompense de acest tip. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acest pachet cu rechizite se acordă doar pentru elevii care intră în clasa I. 

D-l Sterpu Cipria spune că este la antipodul celor spuse de d-l consilier local Stoea și este supărat că acest 

pachet nu se acordă și elevilor care intră în clasa pregătitoare, așa cum s-a promis, dar poate se va realiza acest lucru 

anul viitor. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că, în opinia dumnealui, acordarea acestui pachet nu se justifică 

pentru clasa pregătitoare, eventual să se facă mai bun și mai consistent pentru elevii de clasa I.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că componența ghiozdanului a fost stabilită documentat, în colaborare cu 

cadre didactice. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântull și spune că este un început de drum, multe familii sunt fără posibilități și 

consideră oportună investirea în copii, în educașie 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi  pentru,  2  abțineri  - d-l Stoea Gheorghe și d-l Băilă Gheorghe  (d-l 

Kristály László lipsește momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 171.  

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

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

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

încheierea exercițiului financiar pe anul 2017. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate 16 voturi  pentru (d-l Kristály László și d-l Géczi Gellért  lipsesc 

momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 172.  

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

privind acordarea, cu titlu gratuit a 5 m3/ familie lemn rotund raşinoase pentru industrializare, pentru familiile cu 

domiciliul în Municipiul Sãcele  care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţile naturale provocate în 

perioada iunie-iulie 2018 . 

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

Comisia nr. 1 – aviz nefavorabil, cu 3 voturi  împotrivă, 1 vot pentru 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte anunță că votul este secret, iar între timp propune să se treacă la punctul nr. 23  de pe ordinea 

de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele, în calitate de 

partener,  în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 A – Ambulatorii. 

D-l Matei Ion dă citire proiectului de hotărâre. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia salută inițiativa, spunând că nu doar s-a redeschis Spitalul, dar se fac și 

investiții, ceea ce conferă plus valoare. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate, 18 voturi  . H.C.L. nr. 174. 

       Se centralizează buletinele de vot,  iar d-na Secretar anunță rezultatele votului, respectiv Zamacau Ecaterina 

Cosmina: 9 voturi  pentru,  9  împotrivă; Marșavela Sorin: 9 voturi  pentru,  9  împotrivă;                                            

Bodi Andreea Ioana: 10 voturi  pentru,  8  împotrivă; Geana Marilena: 8 voturi  pentru,  10  împotrivă;                                            

Borzoș Gheorghe: 9 voturi  pentru,  9  împotrivă; Lingurar Olescu Alexandru: 9 voturi  pentru,  9  împotrivă;                                           

Borzoș Constantin: 10 voturi  pentru,  8  împotrivă; Gândac Ioan: 8 voturi  pentru,  10  împotrivă;                                           

Gîndac Daniel Costin: 9 voturi  pentru,  9  împotrivă. 
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         D-l Președinte propune să se treacă la punctul de diverse, la informări, menționând că există o informare 

privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrului I al anului 

2018, după care dă cuvântul cetățenilor prezenți în sală. 

        D-na Beloiu Angela ia cuvântul și spune că, în numele asociației pe care o conduce a organizat în luna aprrilie 

o dezbatere, la care au participat mai mulți consilieri locali, unde s-au prezentat sugestii cu privire la îmbunătățirea 

transparenței instituționale și că readuce în discuție aceste sugestii, respectiv crearea unui site, corelat cu cel al 

Primăriei pentru a permite cetățenilor urmărirea petițiilor, întrucât, personal a depus sesizări la care nu a primit 

răspuns timp de 7 luni, iar, întrucât legea sancționează acest lucru, ar trebui să  se cunoască numele acelui funcționar 

care nu are responsabilitatea actului, ca vina să nu se răsfrângă asupra instituției, ci asupra celui direct răspunzător, 

după cum există și bună practică, pe sistemul „name and shame”. 

        D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că un astfel de site necesită alocarea unor resurse financiare și timp de 

realizare. 

         D-na Beloiu Angela ia cuvântul și spune că a vorbit și cu d-na consilier local Voicescu Nicoleta cu privire la 

îmbunătățirea Regulamentelor de acordare a fondurilor nerambursabile de la bugetul local și întreabă în ce fază se 

află cu acest lucru, și  s-a cerut ca pe site-ul oficial al instituției să se posteze o descriere a proiectelor câștigătoare, a 

fazelor acestora, etc. 

         D-na Secretar ia cuvântul și spune că lista proiectelor câștigătoare a fost publicată și în Monotorul Oficial, s-a 

constituit o comisie care îl are ca președinte pe d-l Viceprimar și care va analiza modul concret, faptic,  în care se 

realizează acestea. 

        D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că obiectivele proiecteleor se vor regăsi pe site începând 

cu luna august. 

         D-l Viceprimar spune că problema sesizată de d-na Beloiu și la care nu a primit răspuns, scriptic, a fost 

rezolvată de atunci. 

         D-na Beloiu spune că nu așa se procedează, trebuie să se răspundă la petiții, dumneaei mai spune că a făcut 

sugestii cu privire la regulamentele de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local.  

          D-na Secretar ia cuvântul și spune că se are în vedere modificarea regulamentelor, doar că atunci când au fost 

făcute sugestiile era în plină perioadă de acordare a finanțărilor, ori nu se puteau modifica regulile, dar sugestiile se 

vor lua în calcul pentru anul viitor. 

          D-na Beloiu spune că o altă chestiune care dorește să se ia în calcul este cuprinderea în regulamentul general 

a proiectelor de interes civic și social. 

           D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune aceste schimbări la nivelul regulamentelor sunt unanim dorite 

și întreabă în sarcina cui cade acest lucru. 

          D-na Secretar ia cuvântul și spune că se așteaptă propuneri în acest sens. 

          Un cetățean de pe str. Izvoarelor spune că ploile recente au produs pagube la nivelul străzii, iar acoperirea 

șanțurilor cu pistriș nu este o soluție și consideră că pentru a putea găsi o rezolvare a situației este oportună și 

necesară organizarea unei întâlniri consultative cu cetățenii din zonă. 

          D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că zilele trecute a mers pe străzile din localitate și a văzut cum 

se lucrează la pietruirea acestora, astfel, pe str. Schiorilor și Brazilor s-a așternut piatră fără să se reprofileze 

platforma drumului, iar la intersecția str. Cloșca cu str. Canalului sunt foarte multe gropi, dar este o zonă cu argilă, 

unde trebuia decopertat și pus nisip, nu pus direct piatră, așa cum s-a făcut , iar gropile au  înghițit imediat piatra. 

          D-l Primar ia cuvântul și spune că în Săcele sunt 189 de străzi, dintre care doar 59 asfaltate, iar restul sunt 

pietruite, unele sunt în pantă mare, în zonele Turcheș, Baciu, unde în ultimii ani nu s-a întâmplat nimic din punct de 

vedere al infrastructurii, dar acum sunt în derulare proiecte majore în zonele mai sus menționate, unde se fac lucrări 

de apă-canal, apoi asfaltare, acum se lucrează pe 7 străzi, iar anul viitor vor urma și cele la care face referire d-l 

consilier local Popa. Dumnealui mai spune că trebuie avut în vedere că anul acesta au avut loc trei episoade de ploi 

torențiale, care au dus la deteriorarea străzilor, dar anul trecut au fost făcute lucrări hidrotehnice importante pe valea 

Morii, Canalului, etc, dar au rămas probleme cu străzile pietruite, în zona Baciu în special, acum s-a apelat la o serie 

de soluții de compromis, dar nu se pot efectua asfaltări, în condițiile în care nu sunt utilități și mai spune că se are în 

vedere efectuarea de lucrări hidrotehnice pe încă 7 pâraie și de  alte lucrări la rețeaua de apă pluvială, care în Săcele 

este practic inexistentă, iar acum sunt proiecte foarte clare, sunt străzi unde totul funcționează perfect, dar lucrurile 

nu se fac peste noapte și se urmărește ca în fiecare an să se asfalteze câte 10 străzi, dar este un proces de durată. 
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         D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că problema este că lucrările nu se fac conform normativelor, 

apa se poate dirija de pe platforma drumului,dar sunt străzi unde rigolele sunt deasupra drumului, nu se respectă 

granulometria materialelor. 

       D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune firmele care execută lucrări nu sunt urmărite și nu-și fac bine treaba. 

       Un cetățean care locuiește în Turcheș -  D-l Doroftei - ia cuvântul și spune se implică în acțiuni civice și a fost 

mulțumit că pavajul din Piața Unirii a refăcut, dar nu a trecut mult și a fost stricat de către cei de la Compania Apa, 

ori nimeni nu-i ia la întrebări de ce nu aduc locul la starea inițială. 

       D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că a avut o intervenție a Companiei Apa acolo, care  nu a readus locul la 

starea inițială, dar de multe ori se comportă ca „stat în stat”, acționând după bunul plac. 

      D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au dat amenzi, dar toate sunt contestate  în instanță, ori asta avem în urma 

contractului păgubos din 2007. 

     D-l Doroftei spune că acest contract cu Compania Apa trebuie să aibă un termen, să se poată renegocia unele 

clauze. 

      D-na Secretar ia cuvântul și spune că acest contract de delegare a gestiunii a fost semnat de  ADI Apa, nu de 

către Primăria Săcele, Municipiul Săcele având  participațiune de 1%. 

     D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că apreciază inițiativele curajoase din ultima vreme, cum ar fi 

demersurile întreprinse pentru readucerea la Săcele a CET-ului și consideră că ar trebui să se întreprindă acțiuni și 

împotriva acestui contract, să se facă un serviciu propriu în domeniul apei. 

      D-l Primar spune că există un plan în acest sens.  

      D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că atunci când deținea funcția de Viceprimar a dispus constatarea de către 

Poliția Locală a lucrărilor unde nu s-a adus terenul la starea inițială în urma lucrărilor. 

      D-l Primar ia cuvântul și spune că până acum toate amenzile aplicate în acest sens au fost contestate în instanță 

și câștigate de către ei. 

      D-l Doroftei spune că se investește în ritm lent și ar trebui să se păstreze ceea ce există.  

      D-l Géczi Gellért spune că s-au făcut canalizări, fără branșamente și întreabă dacă s-a reluat lucrarea. 

      D-l Primar spune că s-au făcut lucrări pe fonduri, de către Compania Apa, cu o firmă care a intrat în insolvență. 

       D-na Balint Magdalena, deținătoare de animale, ia cuvântul și spune că dorește să concesiuneze o suprafață de 

pășune, prin atribuire directă, conform prevederilor Legii nr. 44/2018. 

      D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că în data de 27 a.c. martie a avut loc o licitație pentru pășuni, la care a 

participat și soțul doamnei, care a ridicat foarte mult prețul la licitație de la 0,4/ kg masă verde  la 0,22/ kg masă 

verde   lei, dar  nu a luat pășune, au rămas suprafețe libere care au fost scoase la licitație pe 11 aprilie, unde nu a mai 

participat, s-au ocupat pășunile, apoi s-a reziliat un contract, s-a eliberat o pășune, iar dat fiind faptul că la ultima 

licitație a fost crescut prețul de 6 ori față de cel de pornire, corect este ca și această suprafață să se adjudece prin 

licitație, fiind și mai multe cereri,  care va fi organizată la începutul anului, întrucât și caietul de sarcini va trebui să 

stea pe site 45 de zile, iar un alt aspect este că nu mai este perioadă de pășunat. 

       D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă s-ar putea atribui direct această pășune, în condițiile în care nu ar fi mai 

mulți solicitanți. 

       D-l Brânzea Ovidiu spune că da, dacă nu ar mai exista cereri. 

       D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă nu se poate organiza licitația în octombrie, pentru că, deși nu mai este 

perioadă de pășunat,  se pot efectua lucrări de amenajare. 

        D-l Copoț George Robert întreabă dacă la data depunerii cererii de către d-na Balint mai existau solicitări. 

        D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că cereri depuse nu au fost, dar am avut închirieri la 22 bani/ kg masă 

verde, ori nu se pot face atribuiri directe, interesul municipalității este să se încaseze bani la bugetul local. 

         D-l Popa Marius Cristian spune că dacă la momentul depunerii cererii nu mai existau și alte cereri trebuia să  

se facă atribuire directă. 

         D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că există un regulament al Consiliului Local în acest sens. 

         D-l Mureşan Dan Marius întreabă de ce nu s-a scos pășunea spre închiriere imediat după rezilierea 

contractului. 

          D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că acest contract s-a reziliat la sfârșitul lunii iunie. 

          D-l Popa Marius Cristian spune că se poate scoate la licitație întrucât avem un caiet de sarcini valabil la acest 

moment. 
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          D-l Brânzea Ovidiu spune că acest caiet de sarcini trebuie perfectat, întrucât vorbim de o pășune nouă, iar 

doamna va primi răspuns la cererea formulată. 

          D-l Președinte anunță că se trece la sesizări din partea doamnelor și domnilor consilieri locali.  

          D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde la solicitărilor doamnelor și domnilor consilieri locali, 

formulate în ședințele anterioare. 

           Din partea mass-media se ia cuvântul, se anunță că se desfășoară o investigație de presă și că se dorește să se 

disemineze un document care are caracter public, iar punctul comun al  acestor materiale este un  om de afaceri.  

           D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și spune că Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan trebuie să obțină 

aprobarea ISU, dar proprietar tabular este Statul Român. 

           D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a demarat procedura de intabulare pentru toate școlile din localitate, 

unele au fost deja intabulate pe Municipiul Săcele, unele mai trebuie să își ia avizul.  

            D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că este vorba de scara de incediu din grădina de la Casa Ceangăilor, iar 

asociației i s-a cerut la notar un reprezentant din partea proprietarului. 

            D-l Brânzea Ovidiu spune că se vor verifica aceste aspecte. 

            D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că panourile de afișaj din Cartierul Ștefan cel Mare sunt degradate și 

trebuie intervenit, totodată mai întreabă dacă se are în vedere reparea statuii Lupoaia. 

            D-l Primar spune că se are în vedere reabiliatarea statuii mai sus menționate, dar procedurile de achiziție 

sunt mai de durată. 

           D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie schimbate soclurile. 

           D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că la proxima întrunire a comisiei de circulație ar trebui propusă 

montarea unei oglinzi la intrarea în Cartierul Ștefan cel Mare, la intersecția cu strada dinspre Grădinița cu Program 

prelungit. 

           D-nul Viceprimar spune că acolo este semnul „Stop”. 

            D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că ar trebui o patrulă a Poliției Locale la Școala Generală nr. 2, unde 

tinerii bat mingea de pereții clădirii. 

            D-l Țăruș Nicolae Romeo ia cuvântul și spune că s-au făcut patrule acolo. 

            D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că str. Daniel Purcăroiu ar trebui îndreptată și că în spatele bisericii 

din Cernatu este un canal unde a crescut un pom care trebuie scos. 

            D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că a solicitat o informare de la Poliția Locală cu privire la parcări.  

            D-l Țăruș Nicolae Romeo îi înaintează situația solicitată. 

            D-l Jitaru Gheorghe spune că la bl. 35 de pe str. Viitorului este o țeavă de apă potabilă deteriorată, care se 

sparge frecvent, umplând beciurile locatarilor; o altă problemă semnalată este necesitatea înlocuirii capacului de 

lemn de la Policlinica  Electroprecizia. Dumnealui mai spune că trebuie verificată zona canalului care vine de la 

fostul restaurant Stadion, întrucât se pare că acolo s-au adăpostit persoane fără adăpost. 

            D-l Munteanu Gheorghe întreabă când se vor aloca bani pentru reparația școlilor. 

            D-l Primar ia cuvântul și spune că se așteaptă rectificarea bugetului la nivel național, după care se va 

rectifica și bugetul local și se vor aloca fonduri cu această destinație. 

            D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că trebuie făcută o cosire pe str. Oituz și str. Nicolae Colceag, să se 

intre cu utilaje pentru o nivelare pe str. Highișului și revine cu problema parcării aleatorii a mașinilor, menționând 

că pe str. Al. I. Lapedatu este legată o remorcă de un stâlp. 

             D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că un cabinet de optică medicală afișează reclame aleatoriu, în 

locuri neamenajate în acest sens. 

             D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul  și spune că pe B-dul Brașovului, în zona Turcheș, există un capac care s-a 

erodat, care trebuie înlocuit,  că i s-a semnalt că o  persoană implicată într-un accident pe str. Al.I. Lapedatu 

consideră că de vină este amplasarea despărțitoarei de ciment de acolo și că i s-a semnalat, însoțit de fotografii,  că 

în zona magazinului Perla, este o persoană care adună lemne din container și le taie cu drujba pentru a le valorifica, 

producând un zgomot deranjant pentru localnici și solicită trimiterea Poliției Locale pentru a verifica această 

situație. 

             D-l Popa Marius Cristian spune că trebuie reabilitată bucata de stradă care duce spre Canion. Totodată, 

dumnealui mai spune că custozii ariilor protejate au fost scoși prin ordonanță de guvern, ceea ce este o gură de 

oxigen pentru proiectul Tamina. 
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            D-l Primar spune că acest lucru s-a întâmplat ca urmare a muncii unei comisii, care a transmis o adresă către 

guvern, prin care a sesizat că nu este în regulă ce se întâmplă în ariile protejate. 

             D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că pe str. Pandurii o conductă de  500 intră în una de 300, 

care s-a surpat și că rigola din partea dreaptă cum se urcă de pe str. N. Iorga pe str. Mică trebuie curățată. 

             D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă se poate reface Piața din Cartierul Electroprecizia. 

             D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că acolo trebuie reglementat regimul juridic mai întâi. 

             D-l Primar ia cuvântul și spune că suntem în faza de identificare a ceea ce înseamnă vecinătăți, dar situația 

este complicată, în 2-3 luni se va face lucrarea, iar SF-ul se va realiza anul acesta, iar anul viitor se va face 

construcția pieței în mod legal, demolându-se improvizațiile. 

              D-l Kristály László atrage atenția asupra stării străzii Bereczki Anna. 

              D-l Primar spune că nu se pleacă din Baciu până nu vor fi legate toate străzile, iar apoi se va trece la 

Cernatu. 

              D-l Géczi Gellért spune că pe str. George Moroianu, la ieșirea pe str. Petofi Sandor, de  la ploi dă apa pe 

afară, probabil este o colmatare pe undeva. 

              D-l Viceprimar spune că, în principal, acest lucru se datorează cantității mare de apă care a refulat,  trebuie 

puse niște U-uri acolo. 

              D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă care este stadiul în ceea ce privește clădirea din 

spatele Pieței din Cart. Ștefan cel Mare. 

             D-l Primar ia cuvântul și spune că se va cere demolarea, se va merge în instanță cu cei care au făcut 

investiția și care au autorizație, dar nu pentru hală, ci pentru copertină. 

            D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie acționat ferm. 

            D-l Primar spune că trebuie făcuți pașii legali. 

            D-l Kádár Tamás spune că nu i se pare în regulă ca deșeurile electronice să se adune în zona statuii lui 

Martin Luther. 

             D-l Primar spune că se va remedia situația, totodată dumnealui spune că dorește să lămurească o situație cu 

privire la un schimb de e-mail-uri pe marginea unei adrese pe Legea nr. 544/2001, cu d-l consilier local Sterpu 

Ciprian, din care dă citire și în care se regăsesc acuze și calomnii la adresa dumnealui, care vor face obiectul unei 

plângeri și care consideră că sunt repercusiuni ale faptului că s-a dorit o autonomie la nivel local, că s-a dorit 

revenirea la Săcele a ceea ce s-a pierdut, cum ar fi CET-ul pentru care s-au făcut demersuri, iar anul viittor se vor 

face demersuri și pentru Munții Cailor, dar sunt  proiecte majore, care deranjează. 

          D-l Géczi Gellért spune că ar trebui să se facă o demarcație între Primar și Primărie. 

          D-l Primar spune că aceste conversații s-au purtat pe o adresă de e-mail oficială, cea a instituției.           

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

pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal.  Ora 19, 35. 
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