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JUDEŢUL BRAŞOV    . 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 21.06.2018, 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 de Detaliu „Construire locuință și 

împrejmuire”- str. Bereczki Anna,  nr. 4A, Municipiul Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele fiscale a persoanelor fizice aflate în stare de 

insolvabilitate - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L.  nr. 44/29.09.2016  privind aprobarea noilor facilităţi 

pe mijloacele de transport public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) /persoană 

lemn de foc pentru încălzirea locuințelor în perioada de iarnă 2018-2019,  unui număr de 31 de veterani de 

război și văduve de veterani de război din Municipiul Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc                                         

către   Parohia Ortodoxă  Turcheș  II  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a unor  

drumuri  de  exploatare din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 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;  

8.  Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către   

Parohia Ortodoxă  Sfântul Nicolae - Baciu  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 

Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2017-2018, semestrul II  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante 

datorate bugetului local de către Verdeață Rodica - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării unor 

autovehicule aflate în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei 

Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

12. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 69 din 22.03.2018 

„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;  

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea  a  4 unităţi 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; 

14. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare,  aprobarea vânzării prin licitație 

publică, precum și prețul minim de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele   - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L.  nr. 92/26.04.2018 privind trecerea în 

domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și 

darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. -  iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL;  
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16. 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;  

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (PT,DE,CS) și a indicatorilor tehnico-

economici privind proiectul „Construire teren de sport cu gazon artificial multisport  în  Municipiul 

Săcele”din Cartierul Ștefan cel Mare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (PT,DE,CS) și a indicatorilor tehnico-

economici privind proiectul „Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Municipiul 

Săcele”din Cartierul Movilei –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-

economici privind proiectul „Închidere depozit de deșeuri municipale clasa b Subobrej Săcele” –  iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 

20. Diverse. 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 

- d-l Administrator Public – jr. Pascu Lucian  

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

- d-l Tarus 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-l Burlac Horia – Birou Urbanism 

- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

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

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

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

- societatea civilă 

 

La şedinţă au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând 

motivat d-nii consilieri locali: Dl Motoc Bogdan George, Dl. Kadar Tamas, D-na Hlavathy Zsuzsanna. 

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Copoț George Robert.  

D-na Secretar face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

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

ordinare din data de 24.05.2018, se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, (d-l Muresan Dan a 

absentat la sed. ordinara din luna mai).  

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 ia cuvântul si doreste ca inainte de a da citire suplimentarii ordinii de zi sa o prezinte pe 

noua arhitect-sef a Mun. Sacele in persoana D-nei Alina Roznovat. In continuare, da citire suplimentarii 

ordinii de zi facand cunoscute prevederile legale in vigoare, in materia suplimentarii ordinii de zi, respectiv:  

 

20. Proiect de hotarare pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei totale de 20.000 lei, 

din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primaria Municipiului Sacele in vederea 

sustinerii organizarii de manifestari culturale si evenimente ce vor avea loc in Municipiul Sacele in anul 

2018. 
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21. Proiect de hotarare privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de masă 

lemnoasă pe picior, din posibilitatea de productie a anului 2018, pe natură de produse, în vederea 

valorificării către operatorii economici. 

 

22. Proiect de  hotărâre  al  consiliului  local privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru 

materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 973, 977, 971 și 969, destinat valorificării către 

populație în anul de producție 2018. 

 

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

Primar, ordinea de zi astfel suplimentată și conform dispoziției nr. 1122/14.06.2018 și se aprobă cu 

unanimitate de voturi.  

 Dl Panait propune ca inainte de a intra in ordinea de zi sa se supuna atentiei proiectele de pe 

suplimentare avand in vedere ca dl. Hermeneanu are timpul limitat. 

 D-l Președinte propune in  consecinta  să se treacă la  punctul nr. 20 de pe ordinea de zi 

suplimentată, dă citire proiectului de hotărâre  pentru aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei 

totale de 20.000 lei, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primaria Municipiului 

Sacele in vederea sustinerii organizarii de manifestari culturale si evenimente ce vor avea loc in Municipiul 

Sacele in anul 2018. 

 Dl Geczi: Solicita inainte de procedura de vot sa se prezinte materialul. 

 Dl Sterpu: Ar dori sa stie daca aceasta suma merge pentru ceva precis. 

 Dl Primar: Suma este destinata evenimentelor culturale din anul 2018 fara o destinatie precisa. 

 Dl Geczi: In materialul prezentat exista si o adresa a regiei din care reies referirile la un act 

normativ si anume Legea nr.47/2014 in care sunt prezentate anumite procente ce se pot aloca pe diferite 

destinatii si ar dori sa stie pe care din aceste destinatii va fi alocata aceasta suma, respectiv unde se 

incadreaza hotararea ce se doreste a fi adoptata? 

 Dl Hermenean: raspunde ca suma va fi alocata unde se doreste, este apanajul consiliului local sa 

decida. Acesta afirma ca a prezentat atat temeiul legal cat si o situatie la zi cu sponsorizarile. Aceasta suma 

poate fi alocata de consiliu pentru a sprijini evenimentele Primariei. E vorba de OG 2/2015 care prevede 

modul de repartizare a sumelor destinate sponsorizarilor. Reitreaza faptul ca, consiliul local poate aproba sau 

nu suma ramasa disponibila pentru derularea unor evenimente culturale. Ceea ce se da catre persoane 

juridice in natura este sponsorizare, ce se da catre persoane fizice in natura este gratuitate si este purtator de 

TVA de 19 % iar catre persoanele juridice nedeductibile fiscal este purtator de 16%, cheltuiala in plus. 

Considera totodata ca este un demers de bun augur pentru comunitate. 

  Dl Geczi:  sustine faptul ca nu contesta initiativa ci partea legala. 

 D-na Voicescu solicita punctul de vedere al d-nei secretar pentru a lamuri 

 D-na Secretar: aduce la cunostinta ca regia mai are disponibil 20. 497 lei conform legii. Din aceasta 

suma totala pentru anul acesta, 20.000 sunt alocati aici. 

 Dl Muresan: afirma ca din punctul dansului de vedere regia da banii si nu are interventii in modul 

de cheltuire. Banii care s-au dat au fost cheltuiti pe domeniile respective. Restul banilor pot intra tot in 

acelasi domeniu, respectiv in contul de cultura, social..etc. Actul normativ prevede anumite procente de 

alocare a sponsorizarilor si este bine de stiut daca pot fi depasite aceste procente fara a incalca actul 

normativ. 

 Dl Gadea afirma faptul ca acele procente trebuie respectate de regie dar acelea pot fi depasite daca 

au aprobare de la consiliu local. 

  D-na Coman intervine si afirma faptul ca legea vine si iti explica in ce domenii poti aloca fonduri 

ca sponsorizare. Planificarea de 56 000 este conform bugetului aprobat. In momentul in care nu se realizeaza 

40 %  pe sanatate dar se fac mai mult in alta parte nu e incriminatoriu pentru ca anumite cheltuieli devin 

nedeductibile fiscal asa cum s-a intamplat si in anii precedent cand au mai existat depasiri si  s-au scazut din 

profit. 

  Dl Sterpu afirma faptul ca din cele prezentate a inteles ca suma de 56000 este o suma deductibila 

daca se realizeaza bugetul alocat. La acest moment exista 2 variante si anume se poate merge cu acesta suma  
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de 20.000 lei din suma deductibila pe cultura sau sa se aloce aceasi suma din suma nedeductibila care la 

sfarsitul anului financiar ar trebui varsata ca profit la bugetul local. 

  D-na Coman: afirma faptul ca aceasta suma la ora actuala se incadreaza in cei 56000 alocati initial. 

Dl Hermenenanu a prezentat in situatia depusa ce a cheltuit din suma initiala planificata. 

 Dl Geczi precizeza faptul ca hotararea ar trebui modificata doar in cazul in care suma ar excede dar 

ramane situatia gasirii unor solutii de alocare a sumei de 20000 in capitolele care sa respecte prevederile 

indicate. 

 Dl Gadea intervine si il intreaba pe dl Hermeneanu daca acum 3 ani s-a depsit plafonul de 

sponsorizare. 

 Dl Hermenean afirma ca plafonul s-a depasit in fiecare an. 

 Dl Primar intervine si afirma ca proiectul este corect cat timp sponsorizarea se incadreaza in suma 

de 56000  lei. 

 Dl Geczi intreaba care sunt garantiile ca incadrarea in aceasta suma se va realiza. 

 Dl Primar afirma ca banii ii primeste nu ii da. 

 Dl Popa intervine si spune ca daca nu se va incadra in suma se va da o noua hotarare de consiliul 

pentru acoperirea sponsorizarii din sume nedeductibile fiscal. 

 Dl Presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Se adopta cu unanimitate de voturi. 16 

voturi pentru. HCL. nr. 148 

  In continuare se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi suplimentata cu Proiectul de  hotarare 

privind aprobarea prețurilor de pornire, la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă pe picior, din 

posibilitatea de productie a anului 2018, pe natură de produse, în vederea valorificării către operatorii 

economici. 

 Dl Hermenean prezinta materialul supus analizei respectiv volumul de masa lemnoasa ce urmeaza a 

se valorifica din care sumele incasate se vor face venit la regie si profit la bugetul local.  

 Dl Presedinte supune la vot si se aadopta cu unanimitate de voturi respectiv 16 voturi pentru. 

HCL nr. 149  

 In continuare se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume la  Proiectul de hotarare privind 

aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, provenit din partizile 

973,977,971 și 969, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018. 

  Dl Hermeneanu prezinta materialul supus analizei si aduce la cunostinta faptul ca este vorba de a 

pune in aplicare prevederile HG nr.715/2017 referitor la aprobarea preturilor de vanzare a materialului 

lemnos si care prevede aceasta procedura de aprobare a preturilor. Este vorba de un volum relativ mic de 

masa lemnoasa de cca 860 mc. 

 Dl Presedinte supune la vot proiectul de hotarare. Se adopta cu unanimitate de voturi. 16 

voturi pentru. HCL. nr. 150 

 In continuare se trece la primul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. Bereczki Anna,  nr. 4A, 

Municipiul Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

     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  16 voturi pentru. H.C.L. nr. 129. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind scoaterea din evidențele fiscale a persoanelor fizice aflate în stare de insolvabilitate - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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. 
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 Discutii: 

 Dl Sterpu ar dori sa intrebe compartimentul juridic daca cele doua anexe prezentate ar putea fi 

defalcate pe persoane decedate si persoane care nu sunt decedate. 

 Dl Mircioiu intervine si aduce la cunostinta faptul ca pentru scaderea din evidentele fiscale se trece 

prin procedura insolvabilitatii. Dupa aceasta etapa persoanele decedate se dau la scadere pentru ca nu mai 

exista posibilitatea recuperarii. Conform codului de preocedura fiscala amenzile sunt personale si nu pot fi 

transmise catre altcineva. Categoria este aceeasi fie ca sunt persoane in viata fie decedate. Anexele sunt 

comune pentru ca aceste persoane sunt declarate insolvabile. 

  D-ra Dascalu: Se fac verificari 5 ani de zile asupra acestor persoane , sunt trecute din evidenta 

curenta in evidenta separata, dupa care sunt date la scadere. 

 D-na Voicescu: spune ca sunt anumite criterii dupa care persoanele sunt declarate insolvabile. 

 Dl Popa: Intreaba ce se intampla daca oamenii obtin venituri 

 Dl. Mircioiu Raspunde ca persoanele sunt activate din nou si se continua masurile de executare 

silita asupra veniturilor si bunurilor pentru recuperarea debitelor. 

 Dl Stoea spune ca ar fi bine sa fie atent verificate aceste persoane pentru a nu fi incurajate sa devina 

insolvabile. Sa nu se intample ca si cu ajutorul social, facand o paralela, cand sunt oameni in putere care nu 

fac munca si beneficiaza de ajutor. Noi dorim ca oamenii sa fie ajutati dar sa nu se considere ca o pomana. 

 Dl Mircioiu spune ca declararea starii de insolvabilitate se face dupa criterii foarte bine stabilite 

prin lege. Aici e vorba ca nu pot fi recuperati banii, oameni nu au venituri si nici bunuri urmaribile. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  13 voturi pentru si 3 abtineri Dl Muresan Dan, Dl Popa Cristian, 

Dl. Sterpu Ciprian. H.C.L. nr. 130. 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru completarea H.C.L.  nr. 44/29.09.2016  privind aprobarea noilor facilităţi pe mijloacele de transport 

public local de călători aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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 si 1 abtinere : Dl Geczi Gellert. HCL nr.131 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) /persoană lemn de foc pentru încălzirea 

locuințelor în perioada de iarnă 2018-2019,  unui număr de 31 de veterani de război și văduve de veterani de 

război din Municipiul Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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  16 voturi pentru. HCL nr.132 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc  către   Parohia Ortodoxă  Turcheș  II  

- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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. 

 Discutii: 

 D-na Voicescu: propune ca pe viitor aceste hotarari sa se dea la inceputul anului 

 Dl Primar spune ca nu e indicat si ca e bine sa se acorde pe masura ce sunt solicitari din partea 

bisericilor. 



 6 

 Dl Muresan: considera ca nu toate bisericile ar trebui sa primeasca, unele au centrale pe gaz si  ar 

trebui sa se ia in calcul si bisericile care inchiriaza spatii catre primarie pentru educatie. 

 Dl Popa: spune ca sunt biserici care au si padure in proprietate. 

 Dl Geczi: spune ca singura biserica care are padure este Turchesul 

 Dl Primar: spune ca e mai bine sa fie analizata fiecare cerere in parte. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi pentru si o abtinere Dl Muresan. HCL nr.133 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a unor  drumuri  de  exploatare din 

Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.134 

Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 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;  

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.135 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Parohia Ortodoxă  Sfântul 

Nicolae - Baciu  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.136 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul 

şcolar 2017-2018, semestrul II  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.137 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de 

către Verdeață Rodica - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 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 – nu face obiectul 

     Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

 Discutii:  

 Dl Geczi: spune ca fiind vorba de o persoana este vot secret 

 Se efectueaza procedura de vot secret iar rezultatul votului este 15 voturi pentru si unul împotrivă. 

HCL nr. 138. 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării unor autovehicule aflate în 

domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi pentru si 1 abtinere : Dl Geczi Gellert. HCL nr.139 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru completarea art. 1 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 69 din 22.03.2018 „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;  

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.140 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind repartizarea  a  4 unităţi 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; 

 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. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.141 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

privind însușirea Rapoartelor de evaluare,  aprobarea vânzării prin licitație publică, precum și prețul minim 

de vânzare a unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Săcele   - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

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

     Comisia nr. 1 – aviz favorabil cu 1 abtinere 

 Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

     Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

     Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

 Discutii: - 

 Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi pentru 1 vot impotriva: Dl Geczi. HCL nr.142 
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 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru modificarea anexei la H.C.L.  nr. 92/26.04.2018 privind trecerea în domeniul public al Municipiului 

Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora 

spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A. -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

 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. 

 Discutii: - 

 Dl Popa: intreaba faptul ca dupa aprobarea trecerii prin ce acte se va efectua transferul 

 Dl Primar: spune faptul ca ulterior aprobarii se va preda pe baza de proces verbal, tabel nominal. 

Exista un contract de delegare de gestiune a activitatii de apa canal care nu a fost supus aprobarii consiliului 

local. 

 Dl Geczi spune ca in tabelul anexat sunt anumite greseli la numele unor persoane de etnie maghiara 

si solicita a fi verificate cu buletinul si indreptate. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi pentru 1 vot impotriva: Dl Popa. HCL nr.143 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : 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;  

 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. 

 Discutii: -  

 D-na Coman prezinta materialul supus analizei. 

 Dl Muresan intervine si intreaba de ce la Scoala nr.4 se plateste imprimarea voucherelor de 

vacanta? 

 Dl Munteanu spune ca trebuie achitata si imprimarea voucherelor de vacanta 

 D-na Coman spune ca este vorba de o plata planificata in cazul in care se vor da aceste vouchere. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.144 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru aprobarea documentației tehnice (PT,DE,CS) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Construire teren de sport cu gazon artificial multisport  în  Municipiul Săcele”din Cartierul Ștefan cel Mare 

– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL  

 Totodata anunta ca va interveni o modificare de titlu si de exprimare in continut  si ca s-a intocmit 

in acest sens o nota de completare atat  la proiectul de hotarare si la raportul de specialitate nr. 17 si 18 in 

sensul ca se va aproba documentatia tehnica faza Sf in loc de PT pentru investitia in terenuri de sport ce se 

vor realiza in Cart. Stefan cel Mare si Movila. 

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

     Comisia nr. 1 – 2 voturi pentru si 2 abtineri cu discutii in plen  

 Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

     Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

     Comisia nr. 4 - aviz favorabil cu discutii in plen 

 D-na Voicescu spune ca in comisie s-au solicitat anumite explicatii si completari care s-au realizat 

 Discutii:  

 Dl Stoea: Afirma ca este laudabila initiativa de a se realiza doua terenuri de sport si ca se 

incurajeaza astfel tineretul sa practice sport intr-o forma organizata. Considera ca la nivel de Sacele ar fi bine 

sa existe cel putin 20 de terenuri de sport si s-ar evita astfel accidentarile , discutiile cu cetatenii. 
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 Dl Popa: spune ca ar dori sa stie din partea compartimentului de specialitate de ce a ajuns proiectul 

de hotarare in aceasta forma la aprobare pentru ca actul normativ indica fazele de aprobare respectiv studiul 

de fezabilitate apoi indicatorii tehnico economici pentru una din solutiile din studiu, urmand ca proiectantul 

sa se muleze pe una din solutiile alese de consiliu. In plus in documentatie nu exista decat un deviz general.  

 Dl Primar: intervine si afirma ca nu s-au inteles exact cerintele dar in final s-a inteles si s-au 

revizuit. 

 Dl Popa afirma ca in opinia dansului ar fi trebuit sa existe o faza premergatoare ca suplimentare si 

apoi o alta hotarare cu indicatorii. 

 D-na Voicescu: intervine si precizeaza ca Dl Presedinte a anuntat ca au intervenit modificari asupra 

proiectelor si ca se va rectifica titlul si continutul articolului 1. 

 Dl Presedinte: spune ca s-a remediat si ca se aproba studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico 

economici pentru cele doua investitii. 

 Dl Primar: intervine si aduce la cunostinta faptul ca un an de zile a durat pana s-a solutionat statutul 

juridic al acestor doua terenuri si inca mai apar si chestiuni inerente dar se depasesc. Idea este ca daca se 

amana aceste proiecte se mai realizeaza la anul. 

 Dl Presedinte suspenda sedinta pentru 5 minute timp in care se dezbat modificarile ce trebuie aduse 

proiectelor de hotarare. 

 Dupa reluarea discutiilor Dl Presedinte anunta reformularea si modificarile survenite in materialele 

supuse dezbaterii si supune la vot proiectul de hotarare se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.145 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru aprobarea documentației tehnice (PT,DE,CS) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Construire teren de sport cu gazon artificial multisport în Municipiul Săcele”din Cartierul Movilei –  

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

     Comisia nr. 1 – 2 voturi pentru si 2 abtineri cu discutii in plen;  

 Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

     Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

     Comisia nr. 4 - aviz favorabil cu discutii in plen 

 Discutii: 

 D-na Voicescu: afirma ca sunt aceleasi discutii ca si la punctul precedent care s-au remediat deja. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.146 

 Dl Presedinte anunţă că se trece la urmatorul punct al ordinii de zi si anume : Proiect de hotărâre 

pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Închidere depozit de deșeuri municipale clasa b Subobrej Săcele” –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

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

 Comisia nr. 1 – 2 voturi pentru si 2 abtineri cu discutii in plen; Problema ridicata a fost ca plata sa 

se faca dupa obtinerea avizului de mediu 

 Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

     Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

     Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

 Discutii: 

 Dl Primar spune ca avizul de mediu a fost obtinut. 

 Dl Gadea: afirma faptul ca hotararea precedenta a produs efecte si propune introducerea unei 

modificari asupra articolului 3 al proiectului de hotarare in sensul de a se introduce sintagma “ isi inceteaza 

aplicabilitatea” in loc de se abroga. 

 Dl Primar: intervine si spune ca ne-am ales cu aceasta problema care vine din urma si care spera sa 

se rezolve pana in anul 2020. A obtinut finantarea acestui proiect de la Ministerul Mediului din Fondul de 

Mediu. Documentatia s-a intarziat foarte mult la Mediu. Dupa aprobarea acestei hotarari se va demara 

procedura de proiectare a rampei care este separata de executie. Speram ca proiectarea sa se finlizeze undeva 

pana la 1 Noiembrie. In iarna daca toate sunt in regula se va demara achizitia de lucrari de inchidere in asa 

fel incat pana la finele anului 2019 sa se inchida acest proiect. 
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 Dl Muresan propune ca de acum inainte la toate documentatiile de proiectare sa nu mai fie platite 

pana nu se obtin avizele. 

 Dl Nitescu spune ca s-a inteles in comisii ca au fost o serie de modificari asupra proiectului dar 

considera ca proiectantul trebuie sa si le asume odata ce s-a angrenat in realizarea proiectului. 

 D-na Baja: intervine si spune ca asa s-a stabilit de la bun inceput in tema de proiectare. 

 Dl Stoea: spune ca asteapta cu nerabdare sa scapam de aceasta problema. Nu sunt de dorit plati 

suplimentare dar e necesar sa finalizam acest proiect. 

 Dl Presedinte supune la vot amendamentul invocat de membrii comisiei 1. Unanimitate 

 Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru. HCL nr.147. 

 Dl Presedinte anunta ca perioada de mandat de presedinte de sedinta a incetat pentru dansul si 

solicita propuneri pentru desemnarea unui nou presedinte pentru urmatoarea perioada de 3 luni. 

 Dl Gadea ia cuvantul si propune pe dl Kadar Tamas. 

 Se supune la vot si se aproba cu 16 voturi pentru. HCL nr.151. 

 In continuare se trece la punctul de diverse si Dl Viceprimar Sorin Gadea aduce la cunostinta toate 

raspunsurile la problemele solicitate in sedinta anterioara. In continuare se da cuvantul d-lor consilieri pentru 

a expune problemele cu care s-au confruntat. 

 Dl Geczi: A solicitat de 4 luni un raport cu privire la lemnele de foc care sau acordat pe anul 2017 

si nu l-am primit. 

 Dl Pascu: S-a realizat un raport intermediar si s-au solicitat anumite date suplimentare. 

 Dl Primar: intervine si spune ca si la aceasta ora inca se mai onoreaza cereri. 

 Dl Geczi:  spune ca ar dori ca acest raport sa-i parvina intr-o saptamana. 

 Dl Primar: spune ca o sa-l primeasca in 30 de zile 

 Dl Geczi: spune ca revine din nou cu problema indicatoarelor si aduce la cunostinta ca pe strada 

Andrei Muresanu exista doua seturi de indicatoare si nu stie care este corect. Ar trebui verificat pentru a 

preintampina unele greseli administrative. O alta problema este ridicata de anumite familii care locuiesc 

langa benzinarie si care au probleme cu automatul de cafea existent la magazinul din zona si in jurul caruia 

se aduna mizerie si tot felul de oameni care disturba linistea. 

 Dl Tarus afirma ca cunoaste problema  si ca a discutat cu patroana magazinului si ca la inchiderea 

magazinului intrerupe si curentul la automatul de cafea. 

 Dl Geczi spune ca pe str. Zizinului exista o rigola decolmatata si ar trebui intervenit pentru curatare. 

 Dl Gadea raspunde si spune ca e o rigola prost executata din punctul sau de vedere. 

 Dl Geczi revine cu inca o problema si anume faptul ca s-au momtat pe stalpii de iluminat de la 

hotar ghivece cu flori si nu se vad indicatoarele rutiere existand pericole de accidente. 

 Dl Gadea intervine si aduce la cunostinta faptul ca nu sunt obstructionate in totalitate indicatoarele 

si ca exista si explicatia faptului ca s-au montat ghivecele de flori la acel nivel si anume faptul ca acele 

ghivece trebuie si udate. 

 Dl Kristaly aduce la cunostinta faptul ca invitat fiind a vizitat firma Metromat din Sacele si a ramas 

placut impresionat. Cu aceasta ocazie lanseaza invitatia tuturor consilierirlor de a vizita aceasta firma cu 

traditie fiind unica in tara. 

 Dl Panait ia cuvantul si aduce la cunostinta situatia scolara cu ocazia finalizarii clasei a 8-a si isi 

exprima ingrijorarea fata de unitatile scolare care nu au avut promovabilitate. Totodata spune ca la inceputul 

acestui mandat a fost repartizat in consiliul de administratie al unei unitati scolare dar directorul scolii nu l-a 

solicitat la nici o sedinta a consiliului de administratie. 

 Dl Primar intervine si aduce la cunostinta ca acest lucru nu este posibil tinand cont de faptul ca 

dansul este numit in acel consiliu de administratie in baza unei hotarari a consiliului local care este valida si 

la acest moment. 

 Dl Panait continua alocutiunea si aduce la cunostinta faptul ca interesandu-se de ce nu e chemat la 

sedintele consiliului de administratie i s-a comunicat ca in consiliu au fost integrati oameni de afaceri. Avand 

in vedere rezultatele dezastruoase obtinute patru ani la rand de aceasta unitate scolara solicita in calitate de 

consilier local intreprinderea de catre executiv a tuturor demersurilor legale in vederea demiterii si inocuirii 

acestui director care s-a dovedit complet neperformant. Considera in acelasi timp ca tine intr-o anumita 

masura si de managemetul fiecarei unitati scolare gradul de promovabilitate al elevilor. Crede ca sunt deja 
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cunoscute inca de la preluarea mandatului de consilier local eforturile si implicarea sa in dezvoltarea acestei 

unitati scolare atat prin propunerile de alocare de fonduri pentru reabilitarea atelierelor scolare cat si a 

activitatii in genere. 

 Dl Geczi revine si solicita ca la proiectele de hotarare unde se abtine sau este impotriva sa-i fie 

nominalizata obtiunea. 

 Dl Muresan ia cuvantul si spune ca in urma fenomenelor meteo din ultima vreme debitele apelor au 

fost insemnate iar in Cart. Electroprecizia la blocul 38 langa magazin gurile de scurgere nou realizate sunt 

amplasate in varful pantei si nu asigura preluarea apelor. Apele se revarsa pe langa gurile de scurgere si nu 

sunt preluate de acestea. Considera ca ar trebui refacute. 

 Dl Primar intervine si aduce la cunostinta faptul ca in urma ploilor abundente a fost pe teren in zona 

si a constatat ca au existat dificultati in captarea apei dar in circa jumatate de ora apele au fost preluate de 

care gurile de canal. 

 Dl Nitescu ia cuvantul si revine cu o rugaminte mai veche de verificare a oglinzii de la intersectia 

str. Colceag cu str. Oituz, iar pe str. Unirii la nr. 36-38 este necesara montarea unor limitatoare de viteza dat 

fiind faptul ca se circula cu mare viteza si exista pericol de accidentari. Totodata mai exista o problema si la 

iesirea de pe ocolitoare unde in urma ploilor se aduna apa in cantitati considerabile. 

 Dl Sterpu ia cuvantul si solicita sa i se comunice cine este persoana de legatura cu consiliul local 

din executivul Primariei. 

 Dl Primar raspunde ca D-na Acaroaie Elena. 

 Dl Sterpu solicita ca aceasta persoana sa ii instiinteze pe consilieri de evenimentele care au loc in 

Sacele precum si de sedintele consiliilor de administratie de la scoli. 

 Dl Primar intervine si afirma ca o sa aiba o discutie cu directorii unitatilor de invatamant pentru a 

face aceste anunturi fiind obligatia acestora. 

 Dl Sterpu spune ca este normal ca fiecare consilier local sa fie anuntat de evenimentele de orice gen 

ce au loc in Mun. Sacele, din timp, pentru a putea participa. Considera in acelasi timp ca e mai normal ca 

aceasta persoana de legatura cu consiliul local sa ii informeze decat sa fie contactat fiecare consilier in parte, 

avand in acelasi timp si o evidenta clara asupra tuturor evenimentelor la care au participat consilierii si unde 

au fost invitati. 

 Dl Baila ia cuvantul si spune ca una din problemele pe care le sesiseaza este canalizarea de la 

terenul de sport, din fata Liceului Victor Jinga unde in urma ploilor toata mizeria din canale a ramas pe 

strada si mirosul este insuportabil. 

 Dl Gadea intervine si spune ca este de neimaginat ce s-a scos din canale, bascheti papusi, peturi, 

rucsacuri, rumegus si multe alte lucruri care efectiv blocheaza scurgerile. In primul rand trebuie eliminata 

cauza. Trebuia mers pe fir si in urma verificarilor s-a constatat ca aceste obiecte vin de pe str. Rodnei. S-au 

cheltuit foarte multi bani pentru desfundarea acestor canalizari. 

 Dl Baila continua si ii aduce la cunostinta D-lui Tarus ca afland-se la trambulina in weekend a 

descoperit un foc arzand langa o banca, foc provenit de la cei care fac gratare si care nu sunt stinse 

corespunzator fapt pentru care ar trebui intensificate controalele. 

 Dl Tarus spune ca se fac controale. 

 Dl Kristaly intervine si ii comunica d-lui Viceprimar faptul ca pe portiunea de strada dintre 

Canalului si Bereczki Ana sub asfalt s-a surpat pamantul iar odata cu ploile se aduna apa care prin 

traversarea de catre masini improasca fatada Scolii nr. 1 deteriorand-o. Vecinii din zona se plang de aceasta 

problema atat pentru scoala cat si pentru imobilele din zona. 

 Dl Baila mai aduce la cunostinta problema aruncarii gunoaielor la containerele noi. Sunt firme care 

incearca sa arunce in aceste containere saci de gunoaie foarte mari de 120 kg. Trebuie gasite solutii si pentru 

aceasta problema. 

 Dl Gadea intervine si spune ca sunt doua solutii ori container deschis ori ecoinsule. Cale de mijloc 

nu exista. Singura solutie este sa civilizam oamenii. Aceste ecoinsule sunt dedicate locuitorilor de la blocuri, 

nu pentru farmacii chioscuri sau alte asemenea. 

 Dl Nitescu intervine si solicita D-lui Tarus pana la sedinta urmatoare un raport cu privire la 

amenzile care s-au dat pentru gunoi de exemplu. 

https://www.google.ro/search?rlz=1C1GIWA_enRO645RO645&q=bereczki+ana+sacele&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiVvtC8_qLcAhWR-qQKHeTHAtcQBQgjKAA
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 Dl Stoea ia cuvantul si spune ca pe str. Oituz la nr.16A este un camin care trebuie ridicat. Totodata 

ar trebui sa se intervina pentru taierea vegetatiei care a crescut destul in urma ploilor si caldurii si asupra 

parcarilor ilegale. 

 Dl Balasescu ia cuvantul si spune ca pe strada Ciucas la nr. 58 este o groapa, precum si degajarea 

circulatiei din fata scolilor, care se blocheza atunci cand copii ies de la scoala. 

 Dl Jitaru ia cuvantul si spune ca sustine aceesi problema cu colmatarea de pe strada Episcop Popeea 

si Viitorului, problema cu aleea pietonala din zona Saceleana si solicita sa se intervina pentru ca este ca si 

inexistenta acea alee iar locatarii din zona sunt nemultumiti, parcul Eminescu ar trebui toaletat, au aparut 

tantarii si ar trebui facut ceva in sensul acesta. 

 Dl Sterpu intervine si ar dori ca si zona dinspre parc spre clubul Electroprecizia nu arata bine si ar 

trebui intervenit si acolo daca nu sunt alte planuri pentru zona respectiva. 

 Dl Jitaru reitereaza problema ridicata de Dl Baila cu privire la ecoinsule care desi sunt frumoase e 

foarte multa mizerie in jurul lor. Propune in acest sens ca macar 2 containere vechi sa fie amplasate din nou 

in zona. 

 Dl Primar intervine si spune ca este exclusa o astfel de varianta. Totodata mai aduce la cunostinta 

ca desi sunt puse gunoaie langa ecoinsule zilnic se face curatenie. 

 Dl Jitaru continua si aduce in atentie parcarea de pe str. Canalului unde masinile sunt parcate pe 

strada. Solicita deasemenea un raport cu locurile de parcare platite in Electroprecizia si locurile ramase 

libere. 

 D-na Voicescu ia cuvantul si spune ca ar dori ca ecoinsulele sa fie curatate pe exterior. Intreaba 

deasemenea daca s-a primit raspuns de la Compania Apa cu privire la decolmatarea canalelor din Stefan cel 

Mare. 

 Dl Primar raspunde si spune ca s-au facut 2 adrese in ultimile 4 zile. 

 D-na Voicescu continua si mai aduce in atentie ca pe B-dul G. Moroianu spre garaj de la nr.320 

incolo cei de la Distrigaz au facut interventii executate  peste rigole iar locuitorii din zona au podetele de 

traversare catre imobile distruse. 

 Din partea cetatenilor solicita interventia D-na Beliou care aduce la cunostinta ca pe str. Coastei in 

dreptul scarilor care merg catre Cimitirul Evanghelic este o mizerie de nedescris, iar a doua problema este 

legata de lipsa de aerisire in autobuze. 

 Dl Gadea afirma ca in ultimele autobuze achizitionate exista aer conditionat dar ca nu face fata 

datorita faptului ca sunt statiile dese si nu apuca sa se racoreasca. 

 Dl Presedinte declara inchisa sedinta. Ora 18, 30. 
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