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JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SĂCELE

PROCES VERBAL
încheiat la data 22.03.2018, 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 modificarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al
RPLP Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

3. Proiect de hotărâre privind  pentru majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și actualizarea
Actului constitutiv în mod corespunzător - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare,
extindere, mansardare imobil clădire „internat fete” și schimbării de destinație în bloc locuințe sociale”-
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

5. Proiect de hotărâre pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață de 6.081
mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.114792 Săcele, cad.114792 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA
VIRGIL;

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului
Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr.  92/08.12.2014 cu indicele de inflație,
precum și aprobarea încheierii unui  Act adițional în acest sens - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

7. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc , loco depozit, cu
titlu gratuit, pentru încălzirea locuinței unui număr de 16 pensionari silvici - iniţiator PRIMAR Ing. POPA
VIRGIL;

8. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 80 mst  lemn  de foc fag și diverse tari
către Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de acordare a licențelor de traseu și  autorizațiilor
de transport in domeniul  serviciilor de transport public local, in Municipiul Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing.
POPA VIRGIL;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea  alin. 2 al Art.1, din Hotârârea Consiliului Local nr. 36 din
22.02.2018, privind aprobarea valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul
de producție 2018, către agenții economici și populație”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare
teren identificat în  CF 112039 Săcele, nr. cad 1761, nr.top 1315/1/1,  în suprafață de 5299 mp”- iniţiator
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

12. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc fag și
diverse tari către  Mănăstirea Brădet , cu Hramul ,,Înălțarea Domnului'' din Municipiul Săcele ”- iniţiator
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

13. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc  către   Parohia
Ortodoxă  Săcele- Gârcini - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a vânzării, prin licitație publică, a unor terenuri din
domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităti locative ANL situate în Municipiul Săcele,Cartier
Stefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

16. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al  Municipiului Săcele a imobilelor
situate în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr.399, identificate în CF 112043 Săcele nr. cad 1660,
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nr.top 1184/1/1/2, în suprafață de 662 mp, CF 112044 Săcele  nr. cad 1659, nr.top 1184/1/1/1, în suprafață
1156 mp, CF 114475 Săcele, nr.top 1184/1/2, în suprafață de 1062 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA
VIRGIL;

17. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie
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;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării a 3 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare,
blocurile 19 și 20, un schimb de locuință ANL, precum și actualizarea listei de prioritate pentru repartizarea
de locuințe ANL - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

19. 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;

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 9512,50 lei, sub formă de sponsorizare, din bugetul
Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  reprezentând contravaloarea a 250 buc. puieți ornamentali -
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;

21. Diverse.
- Raportul de activitate al d-lui Primar pe anul 2017;
- Informare Curtea de Conturi

La şedinţă au participat:
- d-l Primar Ing. Popa Virgil
- d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin
- d-na Secretar – C.J. Necula Geta
- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public
- d-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P
- d-l Țăruș Nicolae Romeo – Dir. Poliţia Locală
- d-l Brânzea Ovidiu - Șef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru
- d-l Mircioiu Sebastian– Șef Serv. Impozite și Taxe Locale
- d-na Manea Nadia - Impozite și Taxe Locale
- d-l Matei Ion – Șef Birou Fond locativ, spații cu altă destinație
- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Juridic
- d-l Burlac Horia – Birou Urbanism
- d-l Plastir Florin- Compartiment Transport Public
- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local
- d-na Gabi Radu – Comp. Patrimoniu
- d- Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A.
- d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.
- d-na Olteanu Ileana – contabil-șef
- societatea civilă

La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție (până la dezbaterea
punctului nr. 20 de pe ordinea de zi lipsește din sala de ședință d-l consilier local d-l Géczi Gellért, iar după
punctul 19 de pe ordinea de zi D-na Hlavathy Zsuzsánna se învoiește de la d-l Președinte și părăsește sala de
ședință) .

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



3

D-l Președinte spune că înainte de a intra în ordinea de zi, dă cuvântul d-lui Munteanu Gheorghe care va
supune atenției Consiliului Local, la inițiativa grupului PSD, o  declarație, cu valoare moral-simbolică, de reunire
a Republicii Moldovei cu România.

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că în anul Centenarului Marii Uniri, Republica Moldova a
manifestat o puternică dorință de reunificare cu România, ceea ce a determinat ca reacție în țară adoptarea, de către
administrațiile din mai multe județe și municipii românești, a  mai multor declarații simbolice, fapt pentru care
consideră că și comunitătea săceleană trebuie să se ralieze și să-și afirme, voința de întregire cu Republica
Moldova, prin această declarație pe care dorește să o supună, la modul simbolic, la vot.

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al ședinței
ordinare din data  de 22.02.2018, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Géczi Gellért
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 ia cuvântul și spune că propune retragerea, din motive tehnice, a punctului nr. 5 de pe ordinea
de zi, respectiv proiectul de hotărâre pentru acceptarea declarației de renunțare privind imobilul-teren, în suprafață
de 6.081 mp, cu destinație de drum, identificat în CF nr.114792 Săcele, cad.114792, apoi face cunoscut temeiul
legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire proiectelor de hotărâre avute în vedere,
respectiv:

21.  Proiect de hotărâre pentru acceptarea ofertelor de donație privind imobilul-teren în suprafață de
1498 mp, identificat în CF nr.114574 Săcele, cad.114574 și imobilul – teren în suprafață de 2299 mp, identificat în
CF nr.114592 Săcele, cad.114592 – inițiator Ing. Popa Virgil;

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de
personal al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – inițiator Ing. Popa Virgil;

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată de către
organul fiscal local – inițiator Ing. Popa Virgil;

24.  Proiect de hotărâre privind stabilirea locațiilor de amplasare a infrastructurii de colectare deșeuri
reciclabile aferente Acordului - cadru voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor
de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a
reciclării acestora la nivelul Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 55/22.02.2018 – inițiator Ing. Popa
Virgil;

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  de date referitoare la teren pentru imobilul
înscris în CF 104041 Săcele ,sub nr.top 104041 în suprafață de 39.936 mp – inițiator Ing. Popa Virgil;

26.  Proiect de hotărâre pentru însușirea măsurilor privind  reglementarea  situației juridice
a contractelor  de concesiune din zona Bolnoc, Mun. Săcele – inițiator Ing. Popa Virgil.

D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l
Primar, cu retragerea punctului nr. 5 și conform dispoziției nr. 735 /15.03.2018 și se aprobă cu unanimitate (18
voturi pentru - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de ședință).

D-l Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi 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 (18 voturi pentru- d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 56.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de

hotărâre privind modificarea Contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al R.P.L.P.
Săcele R.A.

D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – discuții în plen
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Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil
Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil, cu discuții
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții.
D-l Stoea Gheorghe ia cuvâul și spune că s-au purtat discuții în comisie și, prin analogie cu consilierii locali

care primesc remunerația condiționată de prezența efectivă la lucrările Consiliului Local, la membrii Consiliului
de Administrație al R.P.L.P. Săcele R.A., prezența nu constituie un criteriu pentru remunerație, dar se dorește
acordarea unui stimulent, motiv pentru care s-a solicitat o situație cu prezența, constatând că sunt și absențe, ceea
ce este de analizat în contextul solicitării făcute.

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că s-a discutat în comisie această situație, au fost 4 abțineri și 1 vot
împotrivă și spune că în condițiile în care membrii Consiliului de Administrație obțin o indemnizație lunară fixă
de 1000 lei/lună, iar această indemnizați de performanță este cerută ca urmare a realizării profitului de către
Regie, nu consideră oportună această suplimentare a indemnizației fixe.

D-l Președinte ia cuvântul și spune că din materialul transmis reiese că membrii Consiliului de Administrație
avizează hotărâri care sunt transmise spre aprobare Consiliului Local, deci nu au o răspundere atât de mare care
să motiveze solicitarea făcută.

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că atunci când au optat pentru a face parte din Consiliul de
Administrație au știut care este indemnizația, așa că nu este cazul de bonificare.

D-l Panait Bian Cristian spune că ar trebui să se revină asupra acestor contracte de mandat și făcând aceeași
analogie cu Consiliul Local, responsabilitatea este mai mică, iar cuntumul indemnizației membrilor Consiliului
de Administrație mai mare, indiferent de prezență și consideră că aportul la profit nu este un argument viabil.

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că are o întrebare de ordin tehnic și anume, acest punct nu a intrat pe
ordinea de zi a lunii trecute pentru că nu avea inițiatori și întreabă de ce s–a revenit cu acest proiect acum, având
ca inițiator pe d-l Primar.

D-l Primar ia cuvântul și spune că este normal ca acest subiect să fie luat în discuție, menționând că tot ceea
ce însemnă proiecte de hotărâre care țin de cele două entități, R.P.L.P., respectiv S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,
au ca inițiatori consilierii locali, dar a vrut ca acest subiect să fie clarificat; dumnealui mai spune că și aceste
contracte de mandat prezintă unele probleme, astfel, acestea au stat, ambele exemplare, într-un plic, nedate și fără
număr, dar vor expira într-un an sau mai repede și atunci trebuie să se ia în calcul anumite aspecte, cum ar fi
numărul de membri, respectiv min. 5 – max. 9, considerând că 5 membri ar fi suficienți.

D-l Panait Bian Cristian întreabă, referitor la aceste contracte de mandat, în baza a ce au fost plătiți membrii
Consiliului de Administrație.

D-ra Dascălu Bianca spune că membrii Consiliului de Administrație au fost remunerați în baza Hotărârii de
Consiliu Local.

D-l Panait Bian Cristian spune că în următoarea ședință ar trebui să intre reactualizarea contractelor de
mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

D-l Primar spune că se poate, la inițiativa consilierilor locali.
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că este un lucru bun că acest proiect a revenit pe ordinea de zi,

întrucât au existat reproșuri din partea membrilor Consiliului de Administrație că proiectul nu a intrat în
dezbaterea Consiliului Local în plen.

D-l Băilă Gheorghe întreabă care este frecvența cu care se întrunește Consiliul de Administrație.
D-l Hermenean Sorin spune că acesta se întrunește lunar sau mai des, menționând că au avut loc 47 de ședințe

începând cu decembrie 2014, iar remunerația nu este pe ședință, este o indemnizație lunară fixă, deși se face
vorbire și de o componentă variabilă.

D-l Băilă Gheorghe spune că se poate observa că un membru al Consiliului de Administrație are foarte multe
absențe.

D-l Hermnean Sorin ia cuvântul și spune că este vorba despre d-na Prădan care a fost numită mai târziu și
care acum se află în concediu de creștere a copilului.

D-na Olteanu Anișoara ia cuvântul și spune că d-na Prădan a comunicata această situație, care a ajuns în
Consiliul de Administrație, iar, ulterior a fost adusă la cunoștința Consiliului Local.

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că indemnizația este componenta fixă – un drept al membrilor
Consiliului de Administrație, iar componenta variabilă bonifică performanța.
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D-l Hermenean Sorin dă citire din actul normativ care face referire la componenta variabilă, respectiv din
OUG nr.  109/2011.

D-l Președinte ia cuvântul și spune că sunt și consilieri locali care fac parte din consilii de administrație
pentru care nu sunt remunerați.

Se supune la vot și se aprobă cu 0 voturi  pentru, 10 împotrivă, 8 abțineri. (d-l Géczi Gellért lipsește
momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 57.

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de
hotărâre privind  pentru majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. și actualizarea Actului constitutiv în
mod corespunzător.

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, 3 abțineri (d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de

ședință). H.C.L. nr. 58.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire

proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare,
extindere, mansardare imobil clădire „internat fete” și schimbării de destinație în bloc locuințe sociale”.

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- d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 59.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de

hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de
Salubrizare al Municipiului Săcele prin Concesiune nr.  92/08.12.2014 cu indicele de inflație, precum și aprobarea
încheierii unui  Act adițional în acest sens.

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 - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 60.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc , loco depozit, cu titlu gratuit, pentru
încălzirea locuinței unui număr de 16 pensionari silvici.

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 - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 61.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de

hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 80 mst  lemn  de foc fag și diverse tari
către Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
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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 - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 62.
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de

hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de acordare a licențelor de traseu și  autorizațiilor de transport in
domeniul  serviciilor de transport public local, în Municipiul Săcele”.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
Comisia nr. 2 – nu face obiectul
Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 63.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind modificarea  alin. 2 al Art.1, din Hotârârea Consiliului Local nr. 36 din 22.02.2018, privind aprobarea
valorificării volumului total de masă lemnoasă destinat recoltării pentru anul de producție 2018, către agenții
economici și populație”.

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 17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de

ședință). H.C.L. nr. 64.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind însușirea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare teren identificat în  CF
112039 Săcele, nr. cad 1761, nr.top 1315/1/1,  în suprafață de 5299 mp”.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
Comisia nr. 2 – aviz favorabil
Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 65.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc fag și diverse tari către  Mănăstirea Brădet ,
cu Hramul ,,Înălțarea Domnului'' din Municipiul Săcele”.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
Comisia nr. 2 – nu face obiectul
Comisia nr. 3 – aviz favorabil
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
D-l Sterpu Ciprian spune că, dacă pentru celelalte unități de cult se poate identifica aportul la buna

desfășurare a vieții comunității, ar fi util ca cineva să prezente activitatea acestei mănăstiri, în afara celei strict
monahale.

D-l Primar spune că acolo merg credincioși din Săcele pentru oficiul religios.
D-l Panait Bian Cristian spune că Mănăstirea Brădet este singura mănăstire ortodoxă din județ.
D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că cei de acolo susțin că sunt de rit vechi, dar în dogmă sunt

„stiliști”, sunt rupți din Biserica Ortodoxă, nu țin de Patriarhia Constantinopulului.
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D-l Munteanu Gheorghe spune că bisericile se implică în viața comunității, iar în acest condiții nu este de
acord ca această mănăstire să primească lemn de foc, neavând un astfel aport.

Se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi  pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri (d-l Géczi Gellért lipsește
momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 66.

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre
privind  acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc  către   Parohia Ortodoxă  Săcele- Gârcini.

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.
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă care este motivul pentru care anul acesta se dau 15 mst, în condițiile

în care anul trecut s-au acordat 12 mst.
D-l Președinte spune că anul trecut nu le-a fost suficientă această cantitate.
D-l Primar spune că anul trecut s-au dat și cantități mai mari, până la 30 mst.
D-l Kristály László spune  că nu ar trebui să suscite aceste discuții acordarea unor cantități limitate unui

număr de locații limitat.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 67.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind aprobarea, în principiu, a vânzării, prin licitație publică, a unor terenuri din domeniul privat al
Municipiului Săcele.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
Comisia nr. 2 – aviz favorabil
Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții.
D-l Copoț George Robert întreabă dacă acest proiect presupune aprobarea expertizei și evaluării, în vederea

vânzării.
D-l Sterpu Ciprian spune, referitor la modul de fundamentare, că prima frază este formulată astfel: „Având în

vedere necesitatea atragerii de venituri la bugetul local al Municipiului Săcele în vederea realizării unor investiții
de anvergură la nivelul unității administrativ teritoriale”, iar în condițiile în care există un excedent generos,
întreabă de unde derivă această necesitate.

D-l Primar ia cuvântul și spune că excedentul se va folosi pentru proiectele de investiții și că municipalitatea
a achiziționat terenuri, dar se vor mai face și vânzări, cum ar fi în cazul terenurilor situate sub linia de înaltă
tensiune de la Bolnoc, cu care nu avem ce face și care vor fi evaluate și vândute, deasemena se vor mai cumpăra
terenuri, cum este cel din Movilei, fosta benzinărie, astfel se dorește să se dea utilitate fiecărui teren.

D-l Panait Bian Cristian spune că este o ideea bună că se pune problema vinderii unor terenuri care nu au
utilitate și achiziționării altora, mai ales că nu sunt terenuri în municipalitate pentru a fi puse la dispoziția
investitorilor. Dumnealui mai spune că există și legea prin care se acordă teren pentru tineri și că s-ar putea
cumpăra teren în acest scop, eventual să se formuleze un amendament ca suma obținută din aceste vânzări să se
reloce pentru realizarea acestui lucru.

D-l Primar ia cuvântul și spune că atunci când se va decide achiziția de teren în acest scop este deschis, iar
ceea ce dorește d-l consilier local se poate realiza când se va face vânzarea efectivă.

D-l Kristály László întreabă dacă acest proiect este realizat în vederea începerii procedurii de evaluare.
D-na Secretar spune că se va reveni cu un proiect de hotărâre pentru ca Consiliul Local să-și însușească

raportul de evaluare.
Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri (d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala de

ședință). H.C.L. nr. 68.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind aprobarea vânzării unei unităti locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier Stefan cel Mare, către
titularul contractului de închiriere.
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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 - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 69.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind atestarea apartenenţei la domeniul public al  Municipiului Săcele a imobilelor situate în Municipiul Săcele,
B-dul George Moroianu nr.399, identificate în CF 112043 Săcele nr. cad 1660, nr.top 1184/1/1/2, în suprafață de
662 mp, CF 112044 Săcele  nr. cad 1659, nr.top 1184/1/1/1, în suprafață 1156 mp, CF 114475 Săcele, nr.top
1184/1/2, în suprafață de 1062 mp.

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
Comisia nr. 1 – aviz favorabil
Comisia nr. 2 – aviz favorabil
Comisia nr. 3 – nu face obiectul
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 70.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 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 - d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 71.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind aprobarea repartizării a 3 unități locative ANL din Cartier Ștefan cel Mare, blocurile 19 și 20, un schimb
de locuință ANL, precum și actualizarea listei de prioritate pentru repartizarea de locuințe ANL.

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- d-l Géczi Gellért lipsește momentan din sala

de ședință). H.C.L. nr. 72.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 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.
D-l Președinte ia cuvântul și spune că dorește să formuleze un amendament în sensul diminuării creditelor

bugetare din cadrul capitolului bugetar 74.02 – Protecția mediului, subcapitolul 74 02 05 01 – Salubritate,
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Titlul 20 – Bunuri și servicii, alineat 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 50 mii lei,
respectiv de la 750 mii lei la 700 mii lei și includerea sumei mai sus menționate la capitolul bugetar 65.02 –
Învățământ, subcapitolul 65 02 04 01 – Învățământ secundar inferior, titlul 20 - Bunuri și servicii, alineat 20.12 –
Consultanță și expertiză.

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că, în urma analizei execuției bugetului de venituri și cheltuieli și
ținând cont de solicitările serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Săcele, ale unităților de învățământ de
pe raza Municipiului Săcele și a Spitalului Municipal Săcele și în urma apariției  OG  nr. 11/2018 s-a impus rectificarea
bugetului și explică în ce constă această rectificare.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă s-au luat în calcul toate SF-urile care se au în vedere în acest
an.

D-l Primar spune că dacă se are în vedere și GAL-ul, încă nu se știe ce proiecte se pot demara.
D-l Copoț George Robert spune că s-a solicitat de către comisia de specialitate nr. 4 transmiterea unor

documente cu privire la facturile de utilități.
D-l Géczi Gellért se alătură colegilor în sala de ședință.
D-na Coman Rodica spune că total costuri cu iluminatul public pentru pationar se ridică la 38.000 lei.
D-na Hlavathy Zsuzsánna se învoiește de la d-l Președinte și părăsește sala de ședințe.
Se supune la vot amendamentul propus și se adoptă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 73.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind aprobarea alocării sumei de 9512,50 lei, sub formă de sponsorizare, din bugetul Regiei Publice Locale a
Pădurilor Săcele R.A.,  reprezentând contravaloarea a 250 buc. puieți ornamentali.

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 amendamentul propus și se adoptă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 74.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

pentru acceptarea ofertelor de donație privind imobilul-teren în suprafață de 1498 mp, identificat în CF nr.114574
Săcele, cad.114574 și imobilul – teren în suprafață de 2299 mp, identificat în CF nr.114592 Săcele, cad.114592.

D-na Radu Gabi spune că este vorba despre reglementarea situației, în momentul în care s-a făcut lucrarea
pentru drum, s-a constatat că este o mlaștină, motiv pentru care s-au abătut de la treseul inițial, ceea ce a
determinat  necesitatatea  achiziției a două terenuri private.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 75.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a numărului de personal al S.C. SERVICII SĂCELENE
S.R.L.

D-l Mormoloc Viorel Costel spune că, având în vedere că la nivelul Consiliului Județean  Brașov a fost
desființat Serviciul Salvamont și dorința autorității publice de a-l prelua, s-a impus suplimentarea organigramei cu
6 posturi în acest sens, care sunt înglobate la prestări servicii.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă cum se acoperă valoarea salarială.
D-l Mormoloc Viorel Costel spune că se suportă de la bugetul local.
D-l Primar spune că s-a mers după modelul altor primării, cu înglobarea acestui serviciu în organigrama S.C.

Servicii Săcelene S.R.L., întrucât nu ne permintem accidente. Dumnealui mai specifică că schema de 6 persoane
este una minimală, iar la Consiliul Județean au fost încadrate doar 4 persoane.

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că a crezut că va suporta și Consiliul Județean ceva.
D-l Președinte spune că trebuie fundamentat un buget de la zero, pentru că aceștii vor veni fără nimic.
D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că a ridicat această problemă, mai ales că Municipiul Săcele este o

localitate cu 4 masive muntoase, iar acest serviciu este absolut necesar și trebuie acceptate implicațiile financiare
care derivă din asta.

D-na Coman Rodica spune că Municipiul Săcele a avut Serviciu  de Salvamont, care a fost predat Consiliului
Județean.
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D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă la momentul trecerii la Consiliul Judeâean nu au fost  predate
și bunuri materiale.

D-l Președinte ia cuvântul și spune că bunurile materiale au o durată redusă de folosire.
D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că Hotărârea nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru

prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi, reglementează foarte bine activitatea
serviciului de salvamont care poate fi constituit în subordinea consiliilor locale și consiliilor județene, ca serviciu
public, în cazul acesta a fost o reorganizare la nivelul Consiliului Județean, iar la Brașov și la Zărnești serviciul de
salvamont a trecut în subordinea Regiei Publice a Pădurilor, lucru care s-a propus și la Săcele, dar în urma studierii
legislației în vigoare această entitate a refuzat, pentru că au existat sesizări din partea Curții de Conturi și se pare
că alte localități au făcut un artificiu, pentru că nu există cod CAEN pentru acest tip de serviciu și susține că ar
trebui înființat un serviciu public, așa cum prevede legislația, mai ales că nu durează atât de mult.

D-l Primar ia cuvântul și spune că durează în jur de 6 luni demersurile cu organigrama și că la alte localități
a fost Curtea de Conturi și nu s-a legat de acest aspect.

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că predarea acestui serviciu la S.C. Servicii Săcelene este un
prim pas.

D-l Președinte spune că sunt doritori care vor să facă stagiul pentru a activa ca salvamontiști, iar școala
durează 2 ani.

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este clar că avem nevoie de acești oameni și întreabă dacă nu
există posibilitata ca aceștia să  organizeze în srl și să se externalizeze acest serviciu.

D-l Primar spune că toate sunt soluții de durată, iar modul acesta de abordar a problemei de la o zi la alta
la nivelul Consiliului Județean ne pune într-o poziție dificilă.

D-l Kristály László întreabă dacă se va prevedea introducerea în domeniul de activitate al S.C. Servicii
Săcelene și a unui nou cod CAEN în acest sens.

D-l Popa Marius Cristian spune că tocmai asta este problema, că nu există cod Caen pentru acest tip de
activitate, existând o legislație specifică.

D-l Géczi Gellért spune că problema este mai complexă, întrucât sunt necesare contracte individuale de
muncă, fișe de post adaptate, etc.

D-l Popa Marius Cristian spune că este foarte riscant și sub raportul accidentelor de muncă.
D-l Președinte spune că purtăm răspunderea și în cazul unor incidente care se produc pe teritoriul

Municipiului.
D-l Kristály László spune că trebuie puse în balanță cele două aspecte, respectiv necesitatea unui astfel

de serviciu și riscul de a nu ieși bine în urma unui control al Curții de Conturi.
D-l Géczi Gellért spune că nu contestă nimeni utilitatea unui astfel de serviciu, ci legalitatea înființării

acestuia.
D-l Președinte spune că din 6 aprilie cei de la Salvamont rămân fără post.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu trebuie să se piardă acești oameni, iar aceasta este o soluție

de moment.
D-l Popa Marius Cristian spune că dorește să propună un amendament, în sensul introducerii unui nou

articol, art. 2 și renumerotarea în mod corespunzător și care va avea următorul conținut: „Se aprobă crearea
Compartimentului Salvamont în cadrul S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L., ca «variantă de avarie»,  până la
elaborarea documentației de înființare a Serviciului Public de Salvamont sub autoritatatea Consiliulu Local al
Municipiului Săcele”, se supune la vot și se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Géczi Gellért).

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere. H.C.L.
nr. 76.

D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de
hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată de către organul fiscal local.

D-l Mircioiu Sebastian spune că, având în vedere   prevederile art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedura fiscala, „ Instituirea posibilității acordării înlesnirilor la plată de către organul fiscal local”, se
pot acorda,  pe baza unor proceduri și cu acordul autorității deliberative, la cererea temeinic justificată a
contribuabilului,  pentru obligațiile fiscale restante înlesniri la plată, respectiv  eșalonări și/sau amânări la plata
obligațiilor fiscale, precum și a obligațiilor bugetare sau  scutiri sau reduceri de majorări de întârziere., sens în care
s-a realizat o procedură la nivelul Municipiului Săcele care prezintă toți pașii de efectuat în acest sens.
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D-l Géczi Gellért spune că până acum s-au mai acordat înlesniri la plata obligațiilor fiscal și întreabă cum
s-a realizat acest lucru fără o procedură.

D-l Mircioiu Sebastian spune că nu se prevedea acest lucru, dar acum s-a modificat Codul de procedura
fiscală.

D-l Nițescu Ciprian spune că a înțeles că  fiecare caz în parte va fi supus spre aprobarea Consiliului
Local.

D-l Mircioiu Sebastian spune că aceste înlesniri la plată vor afecta bugetul local, astfel că fiecare caz
trebuie aprobat nominal de către Consiliul Local.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 77.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind stabilirea locațiilor de amplasare a infrastructurii de colectare deșeuri reciclabile aferente Acordului - cadru
voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de
echipamente electrice și electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la nivelul
Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 55/22.02.2018.

D-l Președinte oferă explicații asupra locațiilor propuse, menționând că suprafața necesară este de max. 25
mp.

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă la aceste centre de colectare selectivă va fi permanent un om.
D-l Președinte spune că aceste locații sunt deservite de un angajat al firmei și că ulterior va fi supus spre

aprobare Consiliului Local și un program de funcționare.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 78.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

privind aprobarea actualizării  de date referitoare la teren pentru imobilul înscris în CF 104041 Săcele, sub nr.top
104041 în suprafață de 39.936 mp.

D-l Brânzea Ovidiu spune că este vorba de rampa din Subobrej, unde trebuie întreprinse lucrări de închidere,
dar la categoria de folosință trebuie să figureze Depozit gunoi menajer, dacă este înscrisă o altă categorie de folosință,
nu se poate închide.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 79.
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre

pentru însușirea măsurilor privind  reglementarea  situației juridice a contractelor  de concesiune din zona Bolnoc,
Mun. Săcele.

D-l Mircioiu Sebastian spune că în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi  s-a constatat că unele
concesiuni au problem, s-au trasat o serie de măsuri, iar prin Dispoziție de  Primar a fost constituită o  Comisie de
analiză a contractelor de concesiune privind imobile - terenuri de pe raza administrativă a UAT Săcele, astfel s-a
constatat că pe unele loturi de teren nu sunt edificate construcții, astfel au fost realizate aceste contracte, iar pentru
cele care au fundație, li s-a dat termen de 3 ani pentru edficare.

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă comisia respectivă a tras niște concluzii, de exemplu  pentru câte concesiuni
s-a dat termen de realizare a construcției de 3 ani.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 80.
D-l Președinte anunță că se trece la informări, respectiv Raportul de activitate al d-lui Primar pe anul 2017 și o

Informare cu privire la Curtea de Conturi.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că și d-l Popa Marius Cristian a transmis o situație legată de situl

Natura 2000 și solicită detalii suplimentare în acest sens.
D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că această Asociație Administrează siturile care sunt

proprietatea municipalității și impun o serie de reguli, iar administrarea se face în baza unor planuri de
management care sunt în dezbatere publică la acest moment și sunt derizorii, dar dacă vor fi aprobate de Minister,
va trebui să le respectăm, motiv pentru care s-a făcut adresă către executiv pentru a face opoziție la dezbaterea
publică, eventual să fie invitați în plen pentru explicații.

D-l Mureșan Dan Marius întreabă cum funcționează această entitate fără plan de management.
D-l Popa Marius Cristian spune că totul este abuziv.
D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că s-a dorit să preia Regia custodia, dar nu a reușit, a luat-o

Fundația Carpați, iar părerea custodelui este strict formală, sunt impuse niște restricții fără obiect, iar planul de
management nu este argumentat.
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D-l Popa Marius Cristian spune că acum despre Tamina este vorba.
D-l Primar spune că Primăria nu a avut nicio reacție acum câțiva ani, când puteam fi foarte fermi vizavi de

acest sit, iar cum ne aflăm în fața unui fapt aproape împlinit, iar de 2 ani ne aflăm în procedură cu Tamina.
D-l Popa Marius Cristian spune că sit-ul are 4420 ha pe teritoriul Municipiului Săcele.
D-l Primar spune este o suprafață mare din UAT, cu zone inedite, pretabile pentru a dezvolta proiecte foarte

frumoase.
D-l Géczi Gellért întreabă dacă Fundația Carpați nu poate fi controlată de nimeni.
D-l Popa Marius Cristian spune că este controlată de Ministerul Mediului.
D-l Primar spune că pentru a analiza această situație va fi înființată o comisie din care va face parte d-l Popa

Cristian, d-l Hermenean Sorin, d-l Brânzea Ovidiu și se vor căuta căi de a contracara situația.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă mai sunt și alte situri în afară de acesta.
D-l Popa Marius Cristian spune că mai sunt 3 situri.
D-l Hermenean Sorin spune că RPLP a acționat la acel moment în instanță Ministerul Mediului, a câștigat la

toate instanțele, până la Înalta Curte de Justiție, unde au pierdut, mai mult situl trebuia zonat, fiind 4 zone distincte
în cadrul acestuia.

D-l Președinte dă cuvântul cetățenilor prezenți în sală penru a-și expune doleanțele.
O persoană ia cuvântul și spune că locuiește în Gârcinul mic, este mamă a 6 copii, iar locuința îi este

amenințată de apa care a rupt, iar pe 13 martie s-a întâmplat același lucru.
D-l Președinte spune că a fost la fața locului, acum s-au început lucrările de îndiguire în zonă, iar după ce se

vor finaliza, vor acționa și acolo.
D-na Beloiu ia cuvântul și spune că dorește să adreseze mulțumiri celor 7 consilieri locali care  și-au dat

aprobarea pentru proiectul civic pe care îl derulează, care este, dealtfel, o îndatorire publică și solicită niște scaune
pentru cetățenii care doresc să participe la ședințele de Consiliu Local.

Un cetățean de pe str. Ecologiștilor ia cuvântul și spune că trebuie intervenit pe această stradă, pentru a fi
lărgită și să se pietruiască/asfalteze, măcar drumul de exploatare, deoarece ca să se doneze de către toți proprietarii
va fi foarte greu, dumnealui mai spune că sunt ap. 400 de persoane afectate, 30 de firme.

D-l Președinte ia cuvântul și spune că acolo nu se respectă nici tonajul, nici limitărel de viteză.
Același cetățan spune că partea asfaltică de acolo a fost făcută de Eurostrada cu bani de la cetățenii de acolo.
D-l Președinte spune că acolo trebuie să se rezolve și problema cu donarea terenurilor.
Același cetățan spune că acolo este o problemă cu PUZ-ul, care ar trebui modificat.
D-l Géczi Gellér spune că există și o variantă ocolitoare a drumului.
D-l Primar spune că se va încerca o soluție, eventtual un tratament asfaltic.
Un cetățean ia cuvântul și spune că ar dori, în calitate de cetățean, să pună pe ordina de zi un proiect de

hotărâre.
D-na Secretar spune că trebuie să facă o solicitare scrisă în acest sens.
Același cetățean spune că o problemă gravă este cea a prafului care apare pe străzile neasfaltate și care

generează multiple afecțiuni respiratorii și ar dori să propună un proiect de hotărâre ca aceste categorii de străzi să
fie incluse în ultima zonă de impozitare.

D-l Președinte spune că diminuarea impozitului, implicit a veniturilor la bugetul loca,l va duce la
imposibilitatea realizării unor investiții.

D-na Secretar dă explicații cu privire la modul în care cetățenii pot iniția proiecte de hotărâre.
Același cetățan spune că a avut probleme și cu plata impozitului când a plăti curs construcții și pe terenul pe

care nu erau edificate construcții.
D-l Mircioiu Sebastian spune că așa prevedea Codul Fiscal.
D-l Președine anunță că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali.
D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă în ce stadiu sunt lucrările din Gârcini, în urma inundațiilor.
D-l Președinte spune că a fost o situație mai deosebită pe str. Râului, spre Subobrej, unde au fost inundate 23

de case, astfel s-a executat un canal de 2,5-3 m și nu mai există pericol, s-au diminuat și sinuozitățile care făceau
ca părâul să iasă, 2 case erau în pericol de prăbușire, iar podul este circulabil.

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că acolo nu este reglementată situația, nu sunt autorizații de
construire.
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D-l Primar spune că este un proiect hidro-tehnic major în discuție,  un baraj mare, niște taluzuri de beton,
sens în care se va întâlni și cu cei de la SEGA.

D-l Nițescu Ciprian întreabă cine răspunde dacă se întâmplă ceva, indiferent de existența/inexistența
autorizațiilor de construire.

D-l Președinte spune că răspunderea este a autorității.
D-l Bălășescu Marius spune că este o problemă cu circulația pe str. Mihai Eminescu.
D-l Primar spune că se va schimba conducta de apă și canalizare, se vor amenaja parcări.
D-l Bălășescu Marius spune că a întâmpinat o problemă la Serviciul Taxe și impozite, luându-i-se banii de

două ori și consideră că nu este doar o problemă tehnică, ci una de procedură.
D-l Stoea Gheorghe spune că talazul de la intersecția str. Nicolae Colceag cu str. Oituz ar trebui igienizat,

iar cel care a provocat acest lucru amendat.
D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că a circulat o declarație de reunire, la care au aderat, și nu au știut

de inițiativa d-lui consilier Munteanu, pe care o susțin dealtfel. Dumnealui mai spune că mai are și  două solicitări,
respectiv montarea de indicatoare cu „parcarea interzisă” în cartiere, respectiv să se întoarcă cele două indicatoare
montate strâmb în fața Liceului Victor Jinga. Totodată, dumnealui mai spune că trebuie să se ia în calcul și faptul
că sunt cetățni care plătesc parcările și sunt blocați de cei care nu plătesc, ca în fața bl. 14 și că pe str. Coastei s-au
executat miște lucrări de iluminat, iar cetățenii nu sunt mulțumiți că firma nu a adus  drumul la starea inițială.

D-l Copoț George Robert spune că pe str. Nicolae Iorga este un greder și trebuie făcut ceva.
D-l Mureșan Dan Marius spune că se surpă drumul pe Valea Largă. Dumnealui mai spune că în locurile cu

ecoinsule este aceeași mizerie și întreabă dacă nu se pot monta camere, căci nu ar fi o investiție prea mare.
D-l Géczi Gellér spune că felicită Poliția Locală pentru activitatea intensă pe străzi. Dumnealui mai spune că

ar fi oportun, cu ocazias ărbătorilor pascale, igienizarea locurilor publice din zona bisericilor.
Dumnealui mai spune că oamenii susțin că există probleme cu adeverințele pentru APIA și întreabă dacă la

CIC sunt afișate documentele necesare.
D-l Brânzea Ovidiu răspunde afirmativ.
D-l Géczi Gellér spune că este o problemă pe str. Petofi Sandor, unde este o inscripție în dreptul imobilului

cu nr. 78 pe care este scris eronat numele străzii. Dumnealui mai solicită o informare cu privire la modul în care
s-au onorat cererile pentru lemn de foc pentru anul 2017.

D-l Președinte spune că termenul s-a prelungit până la 30 martie.
D-l Președinte spune că este necesar să se facă propuneri pentru președintele de ședință, astfel este

nominalizat d-l Copoț George Robert, se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu unanimitate (16 voturi
pentru - d-l Popa Marius Cristian și d-l Sterpu Ciprian lipsesc  momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 81.

D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept
pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal.

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

Ing. GÂDEA SORIN

Elaborat
Insp. Acăroaie Elena


