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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 29.11.2018, 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 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;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 

25.500.000 lei - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere  de  dezlipire 

a suprafeței de 1124 mp, reprezentând zona verde, din  imobilul identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 

1761 nr. topografic 1315/1/1,  în suprafață de 4552  mp- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- primă înscriere- 

a suprafetei de 34,2200 ha, identificată în PȘ1652- pășune  și a suprafeței de 40,3700 ha, identificată în PȘ 

3510 - pășune,  cu destinație de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  prețurilor de referință  a masei lemnoase pe picior care se recoltează 

din fondul  forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a  metodologiei de fundamentare a 

prețurilor de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul  de 

producție 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind organizarea unui „Tărg de Pomi de Craciun” în perioada 17-21.12.2018, pe raza 

Municipiului Săcele - iniţiator consilier local Sterpu Ciprian;  

7. Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a unor mandate de administrator la R.P.L.P. Săcele 

R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 19656/1080000 din 

terenul înscris în CF nr.100405 Săcele, nr.cad.100405- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 93 

mp înscris în CF nr.115309 al localității Săcele, nr.cad.115309- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului 

contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  

Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 26  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor 

contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  

Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 34 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, 

aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, 

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

14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L.  nr. 200/28.09.2017 

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

către titularul contractului de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  



 2 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local pentru a face parte din 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind repartizarea efectivă a  locuinţelor pentru tineri, destinate 

închirierii, aflate pe raza  Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în 

justiție a Municipiului Săcele, în speță ce formează dosarul civil nr. 2386/62/2018 – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi disponibile necesare efectuării serviciului de 

transport în regim taxi în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie  

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; 

19. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august, septembrie şi 

octombrie 2018  pentru cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 4 Fraţii Popeea care îşi desfăşoară 

activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – 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-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 

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

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

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

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

- d-na Radu Gabi – Comp. Patrimoniu 

- d-na Bîja Ileana – Biroul Investiții 

- d-l Bălan Eugen - Biroul Investiții 

-  d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

- d-l Plastir Florin – Comp. Transport Public 

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

- 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 Beloiu Elena – Asociația „Femeile se implică” 

- societatea civilă 

 

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

d-l consilier local  Géczi Gellért.  

Ședința a fost prezidată de d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia.  

D-na Președinte ia cuvântul și spune că cetățenii care doresc să se înscrie la cuvânt trebuie să completeze 

formularele pentru protecția datelor cu caracter personal, iar interpelările se vor face după epuizarea ordinii de zi.     

Totodată, dumneaei anunță că filmare ședinței și realizarea de fotografii sunt interzise, existând o înregistrare 

oficială a acesteia, realizată de municipalitate la care cei interesați vor avea acces în baza unei cereri. 

D-l Doroftei Cristian, din partea societății civile, întreabă dacă nu se pot face interpelări punctual, în funcție 

de subiectele înscrise pe ordinea de zi. 

D-na Președinte reiterează faptul că interpelările se pot face doar după epuizarea ordinii de zi. 

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

D-na Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune la vot  Procesul Verbal al ședinței ordinare din 

data  de 20.10.2018,  se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere.   
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D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune, vizavi de situația cu Procesul verbal care s-a supus spre  aprobare  în 

ședința din luna trecută, respectiv cel din 20.09.2018, care nu s-a transmis înainte de aprobare, primindu-se ulterior, 

că ar fi fost oportun să se prezinte niște scuze. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că situația putea fi sesizată, iar dacă existau neclarități, respectivul proces 

verbal putea fi aprobat în următoarea ședință a Consiliului Local . 

D-na 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 retrage, din motive tehnice, punctul nr. 15 de pe ordinea de zi,  face 

cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire proiectelor de hotărâre 

avute în vedere, respectiv:   

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

unui autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, aflat în exploatare la Servicii Săcelene SRL – 

inițiator Ing. Popa Virgil; 

                     21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 16.131,10 lei 

fara TVA, din bugetul Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A., catre Primaria Municipiului Sacele – inițiator 

Ing. Popa Virgil. 

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

Primar și conform dispoziției nr. 1921/22.11.2018  și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).   

D-na Secretar dă citire prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „Nu poate lua parte la deliberare şi la 

adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea 

inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor 

prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1)”, menționând că hotărârile adoptate cu încălcarea acestor 

prevederi sunt  nule de drept. 

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

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-na 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-na Hlavathy Zsuzsánna).  H.C.L. nr. 232. 

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

hotărâre  privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.500.000 lei. 

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

        Comisia nr. 1 – discuții în plen,  cu 2 voturi pentru, 2 abțineri 

Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil, 1 vot pentru, 2 împotrivă, 1 abținere 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu 1 abținere 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Bălășescu Marius spune că în cadrul ședinței pe comisii de specialitate, unde, personal, a fost pentru acest 

proiect de hotărâre, s-a analizat cu atenție acest punct, s-au luat în calcul mai multe variabile neprezentate prin 

proiect,  faptul că acest proiect vizează obiective de investiție, că localitatea are un grad mai mic de îndatorare, 

respectiv cel de 7%, motive pentru care a și optat pentru contractarea acestui împrumut și menționează  că au 

primit explicații clare vizavi de mecanismul de împrumut. 

D-l Viceprimar întreabă dacă în actualul mandat s-a rambursat vreo sumă dintr-un împrumut contractat 

anterior. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că acum avem contractate 2 împrumuturi, unul accesat în mandatul  

d-lui Lața, pe 20 de ani,  pentru perioada 2006-2026, iar celălalt în madatul d-lui Nistor, pe perioada 2009-2019, 

care va fi finalizat anul viitor în octombrie, împrumuturi folosite exclusiv pentru lucrări de investiții și de 
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infrastructură și pentru care rambursăm 2.200 mii lei/an, cu tot cu dobânzile aferente. Dumneaei spune că acest 

împrumut se ia pentru o perioadă de 12 ani, cu perioadă de rambursare în 10 ani,  urmează apoi o perioadă de 

grație de 2 ani, menționând că gradul de îndatorare estimat pentru 2018 este  de 8,72%  și  face  o simulare, ținând 

cont de  perioada de grație și de faptul că  cel de-al doilea împrumut se lichidează anul viitor, în condițiile în care 

am accesa întreaga sumă, s-ar ajunge să se ramburseze 2.5 mil/ an,  cu dobânda estimată de 5,54% (dobânda băncii 

+ dobânda ROBOR), respectiv  212.0500 lei/lună,  iar cu tot cu dobândă, s-ar  ajunge la 1.412.700 lei/an.  

   D-na Coman Rodica spune că, după lichidarea  împrumutului de anul viittor, s-ar ajunge la 3.5-3.6 mil/an    

ori la ora actuală plătim 2 mil/an. 

 D-na Președinte ia cuvântul și spune că, în urma explicațiilor oferite, acest credit, care este accesat de multe 

alte UAT-uri, de Consilii Județene, pentru investiții, este realizat pe linii de finanțare, iar dacă nu este nevoie, banii 

nu sunt retrași, fiind, în esență, o măsură de siguranță. 

 D-na Coman Rodica spune că nu putem retrage banii efectiv, se pot face doar plăți pe obiectivele realizate, 

iar dacă, între timp se obțin finanțări nerambursabile pe aceste linii de finanțare, se înlocuiește obiectivul vizat, cu 

un altul, tot cu aprobarea Consiliului Local. 

 D-l Viceprimar spune că dorește și un răspuns punctual la întrebarea dacă la acest moment plătim rambursări 

pentru împrumuturi contractate anterior acestui mandat. 

            D-na Coman Rodica răspunde afirmativ. 

            D-l Nițescu Ciprian spune că lista de finanțare nu poate fi schimbată. 

 D-na Coman Rodica spune că această listă poate fi schimbată doar cu acordul Consiliului Local, dacă se 

obțin finanțări nerambursabile un obiectiv pot fi înlocuite cu altul  sau se diminuează suma împrumutului, în mod 

corespunzător. 

          D-l Nițescu Ciprian întreabă care este cuantumul celor două credite contractate anterior. 

          D-na Coman Rodica spune că sunt in cuantum de 16,5 mil lei, respectiv 6 mil lei. 

          D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că vrea să expună câteva considerente personale, chestiuni logice, mai 

degrabă decât de finanțe, cu privire la banii pe care îi are Primăria, astfel la începutul mandatului Consiliului Local, 

la sfârșitul anului 2016, era un excedent de 20 mil lei, care s-a mărit anul următor la 22 mil lei și este posibil ca și 

anul acesta să avem excedent, bani care pot fi folosiți anul următor, fără a mai fi nevoiți să creștem gradul de 

îndatorare, dacă nu avem nevoie stringentă de acești bani. 

       D-l Sterpu Ciprian spune că gradul actual de îndatorare de 7% -8%, cu posibilitatea de a mai scădea este o 

dovadă de sănătate bugetară  și că toate cele 4 proiecte pentru a căror realizare se dorește împrumutul sunt fezabile 

pentru finanțări din alte surse, astfel pentru groapa de gunoi ar putea fi închisă cu bani de la Ministerul Mediului, 

județul Brașov va închide aceste rampe pe bani europeni, Extindere canalizare menajeră  cartier Baciu s-ar putea 

face prin PNDL 2, iar pentru cele 2 clădiri, mai ales pentru Clubul Elevilor care are o arhitectură deosebită s-ar 

putea accesa fonduri nerambursabile. 

          D-na Coman Rodica spune că gradul de îndatorare nu va depăși 10% 

          D-na Președinte spune că programul PNDL 2 s-a încheiat, municipalitatea are proiect pe PNDL 2. 

          D-l Sterpu Ciprian spune că dacă veniturile din anul acesta sunt la nivelul celor de anul trecut, acest excedent 

va rămâne în anul 2019 și mai specifică faptul că a constatat că cheltuielile cu salariile s-au dublat în acest an față de 

anul trecut. 

          D-l Primar spune că nu salariile s-au dublat, ci cheltuielile salariale s-au mărit cu 52%, ca urmare a creșterii 

contribuțiilor. 

          D-l Sterpu Ciprian mai spune că, personal, consideră acest împrumut mai mult o plasă de siguranță, decât o 

nevoie reală. 

       D-na Președinte ia cuvântul și spune că sunt proiecte depuse pe PNDL, iar acest împrumut este un back-up, nu 

este necesar să fie retrași banii, dar pe PNDL 2  se pot  accesa bani doar pentru rețeua de apă, dar nu se poate face 

canalizare dacă nu se deblochează PNDL 3. Dumneaei mai spune că suntem în ISO Mediu, dar nu se știe efectiv 

când se vor accesa efectiv fonduri pentru închiderea depozitului de deșeuri. 

      D-na Rodica Coman spune că este bine să inițiem acum procedurile, întrucât balanța de plăți pe țara noastră 

limitează împrumuturile, iar pentru 2019  tot fondul este consumat, noi dacă  demarăm acum procedura, este  posibil 

ca în 2019 să nu se poată retrage nici un ban, efectiv putându-se retrage doar în 2020.   

      D-l Viceprimar spune că dumnealui consideră că nu există diferență între o ,,sănătate fiscală” de 7% și una de 

9%, la care face referire d-l consilier local Sterpu și că în alocuțiunea dumnealui cuvântul ,,poate” este folosit de 
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multe ori cu privire la finanțări nerambursabile pentru care ar exista posibilitatea să fie accesate, ori această linie de 

credit nu exclude aceste posibilități, dar se dorește a se constitui într-o măsură de siguranță că investițiile menționate 

se vor realiza efectiv, la fel cum au procedat și alte instituții, care au avut, la rândul lor, excedent bugetar, cum ar fi 

Consiliul Județean care împrumută bani pentru aeroport. 

     D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că, sub aspectul probabilității accesării de fonduri nerambursabile, 

îi dă dreptate d-lui Viceprimar, dar nu crede că echipa care lucrează la nivelul primăriei pe fonduri lucrează ca cea 

de la Consiliul Județean, ori se aștepta la o echipă care să facă față la fondurile de accesat, fie internă sau din afară,  

ori sub altă formă și că în comisia de specialitate nr. 2 s-a discutat că cele 4 investiții propuse nu creează plus 

valoare, nu aduc beneficii sau profit pentru localitate. 

     D-na Președinte spune că aceste investiții aduc o creștere a calității vieții locuitorilor, aspect foarte important. 

     D-l Popa Marius Cristian spune că un alt aspect discutat a fost acela că facem canalizare și o dăm Companiei 

Apa.  

     D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că s-a abținut pentru că-i este teamă de această îndatorare, mai ales că 

ne așteaptă o criză economică. 

      D-l Bălășescu Marius spune că aceasta este povestea ,,drobului de sare”, prezumpția unei crize economice. 

      D-l Primar spune, în contextul acestei discuții, că în anul 2009, în plină criză economică, în luna noembrie, 

Consiliul Local aviza, în unanimitate, contractarea unui împrumut de 6 mil. lei, iar președinte de ședință era d-l 

Stoea Gheorghe. 

      D-l Stoea Gheorghe spune că tocmai de aceea acum adoptă o atitudine mai precaută. 

      D-l Primar spune că din ceea ce s-a făcut cu acea sumă, nu este nimic vizibil. 

      D-l Motoc Bogdan George spune că discuția a degenerat la teme politice, s-au creat tabere, că în mandatul d-lui 

Lața s-au accesat bani din împrumuturi din care s-a făcut un drum principal pe milioane de lei, în celălalt mandat s-

au făcut alte lucruri, acum se urmăresc alte 4 obiective, dar consideră că ar trebui făcut și altceva în afară de apă și 

canalizare și personal consideră că gradul de îndatorare ar trebui crescut până la 30%, întrucât fără instituția 

creditului nu se poate dezvolta nimic. 

    D-l Panait Bian Cristian spune că, în prima fază, au avut reticențe în ședința pe comisii vizavi de contractarea 

acestui împrumut, dar s-au primit explicații cu privire la gradul de îndatorare și au început să aibă o perspectivă de 

oameni de business, menționând că personal procedează la creditare pentru a avea o ,,marjă de cash”, întrucât nu 

poți dezvolta doar din profitul reinvestit, trebuie să te îndatorezi pentru asta, iar în acest context, Municipiul Săcele 

trebuie văzut ca un business, iar faptul că avem un excedent înseamnă că această plajă este extinsă. 

    D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și întreabă în ce an a fost avizat împrumutul unde d-l consilier local Stoea a 

fost președinte de ședință. 

     D-l Primar spune că în anul 2009. 

    D-l Mureșan Dan Marius spune că, personal, consideră că un procent din acești bani ar trebui direcționat 

pentru a se face un business, să se aducă bani la bugetul local, eventual prin S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

            D-l Primar spune că astfel de proiecte generatoare de venit constituie spețe în instanță la Primăria București, 

sunt mai delicate și menționează că acești bani vor merge pe proiecte importante, respectiv pentru ,,Extindere 

canalizare  menajeră cartier  Baciu”, pentru lucrări de canalizare pe 13 străzi, acum executându-se lucrări pentru apa 

potabilă prin PNDL 1 pe 7 străzi și unde trebuie venit cu lucrări de canalizare pe care nu le  susține Guvernul pentru 

că sunt pe Compania Apa care are un MasterPlan până în anul 2042. Un alt proiect este cel de  „Închidere depozit 

de deșeuri municipale clasa b Subobrej Săcele”, care trebuia  realizată până în 2016,  declanșandu-se procedura de 

infrigement, iar neîndeplinirea obligațiilor de închidere a rampei se vor transpune în sacțiuni aplicate direct UAT-

ului, amenzile fiind foarte mari. Dumnealui mai spune că  există promisiuni de la Ministerul Mediului, iar dacă între 

timp se vor accesa fonduri, obiectivul poate fi înlocuit. Celelalte 2 obiective sunt cu privire la 2 clădiri emblematice, 

respectiv „Reabilitare şi modernizare a cladirii bibliotecii Municipiului Săcele” și  ,,Reabilitare şi modernizare 

Clubul Elevilor Săcele”, unde s-au aprobat SF-ul și indicatorii tehnico-economici. 

      D-l Stoea Gheorghe spune că are o completare, astfel, la începutul anului a existat un buget și o proiecție 

bugetară, dar, apoi s-au tăiat investiții, cum ar fi reabilitatera str. Livezii, că  legile sun făcute îndolielnic, iar ceea ce 

dorește este să se dezvolte localitatea. 

            D-na Președinte spune că Municipiul Cluj are un grad de îndatorare de 25%. 

 D-l Munteanu Gheorghe spune, în completare, că la Clubul Elevilor plătim facturi de apă și gaz dublu față 

de cele plătite pentru clădirea principală, din cauza problemelor tehnice, iar în momentul când s-au desființat școli a 



 6 

atras atenția că nu vor fi suficiente spații pentru desfășurarea actului educațional, de aceea s-a ajuns la această 

situație, iar elevii care învață la Clubul Elevilor au disconfort termic, acolo suflă vântul efectiv și atrage atenția că  

elevii care pleacă din Săcele nu pleacă din cauza cadrelor didactice, ci a condițiilor din școli. 

  D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că își rezervă dreptul de a nu vota. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că la începutul anului d-l consilier local Munteanu a fost pe cale de a nu vota 

bugetul pentru că nu a obținut bani  pentru unitatea școlară pe care o conduce, iar acum că este vorba de aceste două 

clădiri, are o atitudine atât de vehementă, dar trebuie punctat că nu se respinge nici un fel de investiție, iar d-l Primar 

este nedrept când arată spre o anumită formațiune, lansând afirmația ,,când erați voi la putere”, ori 4 dintre 

consilierii locali din formațiunea din care face parte sunt la primul mandat. Dumnealui mai spune că rampa de gunoi 

se va închide pe fonduri, astfel că, în locul acestui obiectiv am putea prinde reabilitarea tuturor școlilor care au acte 

în regulă, că unele nu au sau realizarea unor creșe. 

 D-l Primar spune că iar se poate pune întrebarea cine  a desființat creșa din Municipiul Săcele și trebuie 

subliniat că acum 2 ani doar clădirea Primăriei era intabulată. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că Școala 1 și Școala 4 erau intabulate. 

 D-l Primar spune că suntem în mediere cu Școala 1 și vom câștiga procesul, atrăgând atenția că una este să 

apară pe Statul Român și alta este să apară pe Municipiul Săcele, iar în ceea ce privește Scoala 4, după 1 an și 

jumătate s-a intabulat și se vor face investițiile necesare. Dumnealui mai spune că prezența liderilor politici 

brașoveni ,care au venit să intimideze, n-ar trebui să-i facă pe consilierii locali să uite că reprezintă pe săceleni, iar 

dacă Brașovul a impus conduita în ultimii 26 de ani, nu va mai fi la fel, se va lupta pentru fiecare investiție pentru 

Săcele, întrucât nu suntem aserviți Brașovului. 

 D-l Viceprimar spune că s-a născut săcelean și acest proiect îl votează ca săcelean, pentru binele comunității. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că, în numele colegilor săi, poate afirma că nu-i timorează nimeni, 

iar experiența cu formațiunea politică PNL este cel mai mare argument care există, iar când situația a fost favorabilă 

d-lui Primar, nu au existat discuții și menționează că și cetățenii prezenți în sală au rolul de timorare. 

       Se supune la vot și se respinge  cu  9  voturi  pentru,   3  împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu 

Ciprian, d-na Hlavathy Zsuzsánna), 5 abțineri (d-l Popa Marius Cristian,  d-l Stoea Gheorghe, d-l Kádár Tamás,  

d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).  H.C.L. nr. 233. 

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

hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere  de  dezlipire a suprafeței de 

1124 mp, reprezentând zona verde, din  imobilul identificat în CF 112039 Săcele, nr. cad 1761 nr. topografic 

1315/1/1,  în suprafață de 4552  mp. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 234. 

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

hotărâre privind aprobarea documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în CF- primă înscriere- a suprafetei de 

34,2200 ha, identificată în PȘ1652- pășune  și a suprafeței de 40,3700 ha, identificată în PȘ 3510 - pășune,  cu 

destinație de izlaz comunal, în proprietatea privată a Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 235. 

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

privind  aprobarea  prețurilor de referință  a masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul  forestier, 

proprietatea publică a Municipiului Săcele și a  metodologiei de fundamentare a prețurilor de pornire la licitațiile 

pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul  de producție 2019. 

        D-na  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. 

       Se supune la vot și se aprobă cu 16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Panait Bian Cristian).  H.C.L. nr. 236.  (D-na 

Iordache Mihaela lipsește momentan din sala de ședință). 

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

privind organizarea unui „Tărg de Pomi de Craciun” în perioada 17-21.12.2018, pe raza Municipiului Săcele.  

        D-na  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 Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că n-ar trebui restricționat numărul de pomi puși la vânzare. 

D-na Secretar spune că la art. 4  din proiectul de hotărâre se stipulează că numărul de pomi poate fi suplimentat 

în caz de necesitate. 

D-l Primar spune că proiectele de hotărâre trebuie citite. 

        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 237.  (D-na Iordache Mihaela 

lipsește momentan din sala de ședință). 

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

 privind constatarea încetarii de drept a unor mandate de administrator la R.P.L.P. Săcele R.A..     

    D-na  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, cu  menționarea în contract că încasarea indemnizației să fie condiționată de 

prezența la ședințele Consiliului de Administrație.  

D-na Președinte ia cuvântul și anunță că votul este secret. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acum sunt numiți provizoriu doi administratori , iar în statutul Regiei 

aprobat luna trecută s-a menționat acest lucru cu privire la condiționarea remunerației de prezența efectivă  și dă 

citire articolului la care face referire, respectiv ,, Remunerațiile membrilor neexecutivi sunt corespunzătoare unui 

program de lucru integral, respectiv pentru participarea la toate activitățile impuse ale consiliului de 

administratie, ea fiind diminuată proportțonal cu neparticiparea la activități”. 

         D-na Preşedinte anunţă că, până la centralizarea rezultatelor votului secret, se trece la punctul nr. 8 de pe 

ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului 

Săcele a cotei de 19656/1080000 din terenul înscris în CF nr.100405 Săcele, nr.cad.100405. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu amendament de trecere în domeniul privat, formulat de  d-l consilier local  

Popa Marius Cristian  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Popa Marius Cristian spune că în CF figurează și domeniul public și cel privat. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că drumurile nu pot trece decât în domeniul public și se vor întreprinde 

demersuri ca tot drumul să fie în domeniul public. 

       Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian)  H.C.L. nr. 239. 

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

hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 93 mp înscris în CF 

nr.115309 al localității Săcele, nr.cad.115309. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  
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Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 240. 

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

hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și 

a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 26.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul  stabilirii prețului de vânzare la 41,545 euro/mp, fără 

T.V.A. 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul ca sumele obținute să fie direcționate pentru 

cumpărarea altor imobile 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu stabilirea prețului final în plen. 

D-l Primar spune, vizavi de amendamentul comisiei de specialitate nr. 2,  că aceste venituri trebuie să intre 

doar pe secțiunea de dezvoltare 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune, că argument la cele decise în comisie cu privire la preț, este că s-au 

raportat la vânzarea precedentă în aceași zonă, la procentul cu care a fost mărit atunci prețul inițial și a fost aplicat 

același procent. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă din valoarea de vânzare, indiferent care este aceasta, se scade și 

redevența plătită, pentru că în anul 2015 s-a dat o hotărâre, unde s-a scăzut redevența și undeva este greșit, atunci 

sau acum. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că redevența trebuie plătită, întrucât concesionarul s-a folosit de teren, nu 

poate fi scăzută din prețul de vânzare. 

Se supune la vot amendamentul  propus de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul  stabilirii prețului de vânzare 

la 41,545 euro/mp, fără T.V.A. şi se adoptă  adoptat cu 16 voturi pentru și 2 abțineri ( d-l Sterpu Ciprian și d-na 

Hlavathy Zsuzsánna). 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune, vizavi de amendamentul Comisiei de specialitate nr. 2 că banii 

proveniți din vânzări rămân în excedent, iar de aici se fac investiții, intră pe secțiunea de dezvoltare. 

D-l Bălășescu Marius întreabă unde se pot înregistra aceste sume provenite din vânzare, dacă se pot evidenția 

din punct de vedere contabil. 

D-na Coman Rodica spune că nu se pot evidenția strict contabil. 

D-na Secretar spune că anul trecut municipalitatea a achiziționat un teren. 

D-l Primar spune că aceste lucruri nu-și mai au rostul acum, în condițiile în care până acum 2 ani administrația 

doar a înstrăinat terenuri, cu greu anul trecut a putut fi cumpărat unul, care a fost, dealtfel, al Municipiului, iar 

propunerea este una ipocrită. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că nu este în regulă ca la orice situație să se facă referire la 

fostele admistrații. 

D-l Stoea Gheorghe spune că ar fi oportun să se achiziționeze un imobil de pe B-dul George Moroianu, a cărei 

curte dă spre Centrul de zi, pentru a realiza o parcare adecvată aici.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că investiția prioritară pentru anul următor este cumpărarea clădirii în care 

funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 5. 

D-l Președinte întreabă dacă d-l consilier local Stoea Gheorghe își menține amendamentul. 

D-na Coman Rodica oferă explicații concrete cu privire la modul în care se înregistrează contabil sumele, 

pornind de la rectificarea bugetară din această lună. 

D-na Președinte întreabă dacă propunerea d-lui consilier local Stoea Gheorghe poate fi transpusă din punct de 

vedere contabil. 

D-l Popa Marius Cristian spune că pentru suma provenită din vânzare se poate creea un cont separat. 

 D-l Panait Bian Cristian spune că anul viitor, la fundamentarea bugetului, se vor face deliberări cu toate 

grupurile politice, iar acești bani care vor intra pe secțiunea de dezvoltare și se vor putea  redirecționa spre 

cumpărarea de teren, cum ar fi cel din Movilei, despre care s-a mai discutat. 

D-l Primar spune că dacă se face un nou capitol, banii se vor bloca, nefiind oportun acest lucru. 

D-l Stoea Gheorghe spune că-și menține amendamentul. 
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D-na Președinte supune la vot amendamentul  propus de Comisia de specialitate nr. 2, în sensul ca sumele 

obținute să fie direcționate pentru cumpărarea altor imobile și se respinge cu 7 voturi pentru, 10 abțineri, 1 

împotrivă. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Stoea 

Gheorghe).  H.C.L. nr. 241. 

        D-na Președinte dă citire rezultatului de votului de la punctul  nr. 7, respectiv -l Comșa Eugen : 17  voturi  

pentru,    1  împotrivă,  0 abțineri,  d-l Lorincz Istvan Janos: 16  voturi  pentru,  2  împotrivă,  0 abțineri. ).  H.C.L. 

nr. 238. 

       D-l Primar îl prezintă pe d-l Comșa Eugen. 

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

privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a 

prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 34. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul  stabilirii prețului de vânzare la 41,545 euro/mp, fără 

T.V.A. 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul ca sumele obținute să fie direcționate pentru 

cumpărarea altor imobile 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu stabilirea prețului final în plen. 

Se supune la vot amendamentul  propus de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul  stabilirii prețului de vânzare 

la 41,545 euro/mp, fără T.V.A. şi se adoptă  adoptat cu 17 voturi pentru și 1 abținere (d-na Hlavathy Zsuzsánna). 

D-na Președinte supune la vot amendamentul  propus de Comisia de specialitate nr. 2, în sensul ca sumele 

obținute să fie direcționate pentru cumpărarea altor imobile și se respinge cu 8 voturi pentru, 9 abțineri, 1 împotrivă. 

D-l Sterpu Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că Hotărârea  din 2015, cu obiect similar, a produs efecte, iar 

unor li se scade redevența din prețul de vânzare, iar ltora nu. 

D-na Radu Gabi ia cuvântul și spune că nu s-a scăzut redevența la Hotarârea din 2015, ci redevența plătită în 

avans până la 25 de ani. 

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Stoea Gheorghe).  H.C.L. nr. 242. 

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

privind aprobarea  Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, aflate pe raza Municipiului 

Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Munteanu Gheorghe lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 243. 

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

privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situate în Municipiul Săcele, Cartier  Ștefan cel Mare, către 

titularul contractului de închiriere. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Munteanu Gheorghe lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 244. 

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

 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 2 din H.C.L.  nr. 200/28.09.2017 privind aprobarea vânzării unei unităţi 

locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ştefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere. 

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



 10 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Munteanu Gheorghe lipsește momentan 

din sala de ședință).  H.C.L. nr. 245. 

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

privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție a Municipiului 

Săcele, în speță ce formează dosarul civil nr. 2386/62/2018 și 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 Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă, în condițiile în care Compartimentul Juridic și-a întărit forțele, 

de ce este necesară contractarea de asistență juridică, dacă prezintă speța un grad de complexitate crescut. 

D-l Primar spuned că speța este una complicată, este vorba de anularea licitației la pășuni pentru anul 2015, iar 

dacă s-ar pierde procesul ar fi foarte grav din perspectiva subvențiilor APIA, menționând că acest Cabinet de 

avocatură a câștigat în primă instanță. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 246. 

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

privind atribuirea autorizațiilor taxi disponibile necesare efectuării serviciului de transport în regim taxi 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. 

D-na Președinte spune că dorește să formuleze un amendament cu privire la norma de poluare pentru prima 

atribuire, respectiv după cei 5 ani, la prima atribuire în regim de taxi și închiriere pentru autoturismele cu vechime 

maximă de 5 ani, norma de poluare admisă este  Euro 4, iar la a doua atribuire pentru autoturismele cu vechime 

maximă de 10 ani,  norma de poluare admisă este Euro 3 și întreabă dacă taximetriștii vor fi afectați. 

D-l Plastir Florin spune că mașinile sunt foarte vechi și uzate, iar pentru cele 9 licențe ar fi oportun să se ridice 

norma de poluare. 

D-l Motoc Bogdan George spune că ar trebui ca norma de poluare să fie euro 5 la prima atribuire și euro 4 la 

ce-a de-a doua atribuire. 

D-l Plastir Florin spune că trebuie găsită o modalitate de a ajuta taximetriștii, întrucât dacă sunt restricționați 

prea mult nu-și vor mai lua licențe și vor circula la negru. 

D-l Panait Bian Cristian spune că circulația la negru o fac pentru a eluda taxele, nu normele de poluare impuse.  

D-l Sterpu Ciprian spune că ar trebui să o luăm pas cu pas, nu trebuie impuse direct niște condiționări, întrucât 

este necesară puțină predictibilitate pentru aceste persoane. 

D-na Președinte ia cuvântul și spune că nu vor fi afectați cei care deja au licență, condițiile se aplică celor care 

vor solicita. 

D-l Motoc Bogdan George spune că susține în continuare creșterea normei de poluare maxim admise la euro 6. 

D-l Stoea Gheorghe spune că pe timp de noapte nu se execută serviciul de taximetrie, nu avem un dispecerat, 

ceea ce constituie o carență. 

D-l Panait Bian Cristian  spune că infrastructura rutieră nu va determina taximetriștii să vină cu mașini euro 6 

și că trebuie corelată norma de poluare impusă cu anul de fabricație, întrucât nu există mașini mai vechi de 6 ani cu 

euro 4. 

D-na Președinte reformulează amendamentul în sensul stabilirii normei de poluare, astfel: la prima atribuire în 

regim de taxi și închiriere pentru autoturismele cu vechime maximă de 5 ani, norma de poluare admisă este  Euro 5, 

iar la a doua atribuire pentru autoturismele cu vechime maximă de 10 ani,  norma de poluare admisă este Euro 4 se 
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supune la vot și se  adoptă cu   16 voturi pentru, 2 împotrivă (d-l Motoc Bogdan George și d-l Popa Marius 

Cristian) .  

D-l Motoc Bogdan George spune că evoluția va contrazice aceste lucruri și că trebuia luat în calcul  fie anul 

fabricației, fie norma de poluare. 

D-l Plastir Florin  spune că la prima atribuire, mașinile nu pot avea vechime mai mare de 5 ani. 

D-l Panait Bian Cristian spune că prin acest amendament corelăm vârsta mașinii cu norma de poluare. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus și se aprobă 16 voturi pentru, 2 împotrivă (d-l 

Motoc Bogdan George și d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 247. 

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

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna octombrie 2018 pentru cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă. 

        D-na  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 Viceprimar ia cuvântul și întreabă dacă Școala Gimnazială nr. 4 a fost inclusă aici  în calcul pentru luna 

octombrie. 

D-na Secretar spune că Școala Gimnazială nr. 4 nu a fost inclusă aici, au cerut din urmă decontarea 

cheltuielilor, fapt pentru care s-a făcut un proiect de hotărâre separat. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 248. 

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

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile august, septembrie şi octombrie 2018  pentru cadrele 

didactice ale Şcolii Gimnaziale nr. 4 Fraţii Popeea care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât 

cea de reşedinţă. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 249. 

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

privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării unui autovehicul aflat în domeniul privat 

al Municipiului Săcele, aflat în exploatare la Servicii Săcelene SRL. 

D-l Plastir Florin ia cuvântul și spune că este vorba despre un autobuz vechi de 30 de ani, care nu mai 

funcționează, este uzat fizic și moral, menționând că, în urma valorificării banii se vor constitui venit la bugetul 

local. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 250. 

D-na Secretar ia cuvântul pentru a  face revenire la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și dă citire prevederilor art. 

45 alin. (2) lit. b) din Legea administraţiei publice locale  nr. 215/ 2001, republicată, conform cărora : ,,Se adoptă cu 

votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri ale consiliului local: b) hotărârile privind 

contractarea de împrumuturi, în condițiile legii”. 

D-l Zavarache Constantin – ETREC-  ia cuvântul și spune că era mai oportun și mai eficient să se intervină 

punctual, atunci când se dezabat proiectele înscrise pe ordinea de zi și menționează că este prezent pentru punctul 

nr. 2, legat intrinsec de dezvoltarea localității, iar votul era unul de principiu, fiind o procedură de urmat, iar cele 4 

obiective sunt toate foarte importante și partea educațională și partea cu rampa de deșeuri, care este cea mai mare 

din județ, în egală măsură și dorește să sublinieze că instituția creditului este una viabilă.  

D-l Vrânceanu – cetățean din Cart. Baciu – spune că locuiește pe str. Al. I. Cuza, iar canalizarea se deversează 

pe stradă, cu dejecții, iar strada este plină de gropi. 

D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie să facă o sesizare la Primărie în acest sens. 
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D-l Țăruș Romeo Nicolae ia cuvântul și spune că zona Baciu este defavorizată față de altele din oraș, nu are 

canalizare sau asfalt. 

D-l Vrânceanu spune că nu se face nimic, sunt plătitori de taxe și impozite și ar trebui să se reflecte în 

condițiile de viață și consideră că împrumutul trebuia contractat pentru a realiza în paralel și canalul și apa, așa 

existând o stabilitate. 

D-l Stoea Gheorghe spune că dacă nu avem venit sigur, nu ne putem îndatora. 

D-l Viceprimar spune că avem stabilitate din punct de vedere financiar. 

D-l Sterpu Ciprian spune că faptul că nu s-a votat favorabil pentru contractarea acelui împrumut, nu înseamnă 

că strada nu va fi făcută, oricum împrumutul se lua efectiv în 2 ani. 

D-l Diaconu – firma Diasen- spune că a venit pentru a comunica  intenția de a muta, pe cheltuială proprie, 

dâmbul din fața firmei, să elibereze terenul, efectiv, cheltuiala ajungând la 20.000 lei pe care și-o asumă. 

D-na Președinte întreabă dacă a făcut o solicitare în scris către Primărie în acest sens. 

D-l Diaconu spune că are unde muta efectiv pământul, iar dacă trebuie să treacă prin toate procedurile cu 

urbanismul, nu crede că se va putea realiza acest proiect. 

D-l Primar spune că  d-l consilier local Stoea Gheorghe avea un proiect acolo. 

D-l Stoea Gheorghe spune că se dorește amplasarea unui ansamblu, locomotivă și vagon transport marfă din 

anii '66, un fel, de muzeu în aer liber, securizat în mod corespunzător. 

D-l Sterpu Ciprian spune că o soluție este să facă Primăria lucrarea și d-l Diaconu o poate sponsoriza. 

D-l Diaconu spune că susține stabilirea normei de poluare pentru cei care efectuează taximetrie la euro 6. 

D-l Mihăică, din partea societății civile, ia cuvântul și spune că este posesorul unei autorulote, care este un 

autovehicul special, iar plata impozitului trebuie să se facă conform Codului Fiscal, ori la Săcele a fost încadrat 

necorespunzător, ca și autoturism, impozitul fiind foarte mare, în condițiile în care un autoturism circulă zi de zi, iar 

el utilizează autorulota de 2 ori/an. 

D-l Primar spune că, sintetizând, speța este că plățile sunt foarte mari, fapt pentru care solicită ca cetățeanul cu 

această problemă să vină săptămâna viitoare pentru a se lămuri problema cu Serviciul Impozite și Taxe Locale. 

D-l Mogoșescu, concesionar al unuia din terenurile pentru care s-a hotărât vânzarea astăzi, ia cuvântul și spune 

că prețul a fost crescut foarte mult și îi întreabă pe d-nii consilieri locali dacă  știu unde sunt efectiv cele două 

terenuri, ce probleme sunt cu accesul la aceste terenuri, care nu au cale de acces la acest moment, nu au canalizare  

sau curent electric, iar terenul cu care a fost asimilat, respectiv concesiunea d-nei Vulpe, se situează pe altă stradă și 

dorește să sublinieze că  redevența se scade oriunde în țară. 

D-na Secretar spune că poate vinde construcția, întrucât este constructor de buna credință, iar prețul din 

Raportul de evaluare este minim, Consiliul Local poate decide un alt preț de vânzare. 

D-l Viceprimar  îl întreabă pe d-l Mogoșescu dacă atunci când a concesionat acest teren cunoștea aspecte 

legate de problemele semnalate acum de dumnealui. 

D-na Secretar spune că nu este obligat să achiziționeze terenul. 

D-na Giosu – agent economic, ia cuvântul și spune că a fost și în ședința de luna trecută și vine pentru a reitera 

aceeași problemă care nu a fost rezolvată. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că d-na Giosu are un contract de închiriere pentru amplasare unui chioșc, 

ceea ce este o construcție provizorie,  a solicitat un Certificat de Urbanism pentru intrare în legalitate, iar obiectul 

contractului este ,,amplasarea unui chioșc”. 

D-na Președinte spune că, în urma discuției de luna trecută, s-au făcut verificări, pentru a se lămuri dacă sunt 

respectate condițiile legale. 

D-na Giosu spune că, inițial, a avut un chioșc de metal, dar i s-a cerut să facă fațadă, menționând că a avut 

autorizație de comerț, dar a vrut să schimbe profilul, iar d-l Primar i-a spus că i se va autoriza activitatea. 

D-na Secretar spune că este chirie pe domeniul public, iar chiria se plătește conform contractului de închiriere 

și o întreabă pe d-na Giosu dacă, înainte de a construi a solicitat Cetificat de Urbanism și Autorizație de Construire. 

D-na Giosu spune că are Certificatul de Urbanism la ea. 

D-na Secretar spune că un Cerificat de Urbanism nu dă dreptul la construire. 

D-na Președinte spune că d-na Arhitect-șef  va mai revedea documentația existentă.  

D-na Secretar spune că pe un teren din domeniul public închiriat nu se pot edifica construcții definitive. 

D-l Popa Marius Cristian spune că s-a solicitat Certificat de Urbanism pentru obținere Autorizație Construire  

spațiu comercial. 
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D-ra Dascălu Bianca spune că, prin esența sa, Certificatul de Urbanism este de informare. 

D-na Iordache Mihaela întreabă dacă, de luna trecută nu se putea discuta pe parte juridică cu doamna în cauză 

pentru a i se comunica un răspuns. 

D-na Giosu spune că a depus o adresă cu data de 18.10.2018. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că doamna a primit răspuns la adresa depusă și menționează că Certificatul 

de Urbanism pe care îl are nu este legal, întrucât lipsește semnătura Secretarului Municipiului și ștampila instituției, 

lipsa uneia dintre semnături pe Certificatul de Urbanism determinând nulitatea acestuia. 

D-nul Băilă Gheorghe spune că prin Certificatul de Urbanism se solicită avize și întreabă dacă d-na Giosu a 

obținut avizele. 

D-na Giosu spune că are avize, iar până anul acesta a funcționat efectiv. 

D-na Președinte spune că, pentru rezolvarea problemei, doamna Giosu să vină la Compartimentul Juridic 

marțea viitoare la orele 9:00. 

D-na Președinte anunță că se trece la diverse. 

D-l Kádár Tamás întreabă dacă se știe care este consumul de energie electrică, cît se plătește pe instituție. 

D-l Matei Ion spune că este  vorba de 2100 kw anual. 

D-l Panait Bian Cristian spune că, în ședința precedentă, a solicitat sancționarea funcționarilor publici care au 

construit ilegal, menționând inclusiv pe Șeful Poliției Naționale, care a reacționat la această interpelare, fapt pentru 

care a redeschis un dosar cu privire la semnăturile din campania electorală, a fost chemat un membru al familiei sale 

la declarații, încercându-se intimidarea, fapt pentru care solicită executivului să ia măsuri în legătură cu această 

persoană, care este efectiv un ,,cap mafiot”, să se înștiințeze instituțiile abilitate, Instituția Prefectului, IPJ Brașov, 

de faptele sale, mai ales că unele dintre rezoluțiile date pe spețele care au făcut obiectul unor anchete au fost absolut 

derizorii și neprofesioniste. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că la ultimul Consiliu de Administrație de la Spital s-a ridicat 

problema asigurării transportului regulat Cart. Electroprecizia-Spital, considerând că o soluție viabilă ar fi acel 

microbuz care asigură curse de noapte, dar trebuie discutat cu d-l Director de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L., care 

astăzi nu este prezent. 

D-l Stoea Gheorghe spune că mâine la orele 11:00, are loc  un eveniment în cinstea Marii Uniri, iar de 1 

Decembrie la Alba Iulia se va deplasa un grup de mocani săceleni, în costume tradiționale, din delagație făcând 

parte mai multe asociații, iar documentul-manifest semnat astăzi și de consilierii locali va fi depus acolo. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că este dezamăgit de modul în care este tratată problema d-nei 

Giosu. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că ar fi oportun să se dea măcar avertismente celor care parchează pe străzile foarte 

înguste și îngreunează astfel procesul de dezăpezire. Dumnealui mai spune că s-a venit către asociațiile de 

proprietari cu adrese care trebuiau afișate în loc vizibil, cu obligațiile proprietarilor de câini, dar trebuie aplicată și 

legea. 

D-l  Diniță-Ardeleanu Constantin spune că oamenii au fost avertizați în scris, urmând și sancțiuni, dacă situația 

o cere. 

D-l Jitaru Gheorghe mai spune că, deși se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, astăzi, în plenul ședinței, s-a 

văzut cât de dezbinați sunt, de fapt. 

D-na Președinte spune că pe str. Izvoarelor este necesară desfundarea unui canal până nu va ninge. 

D-l Kádár Tamás spune că întrebarea legată de consumul de energie electrică pornește de la ideea de a analiza 

care este posibilitatea de a produce noi curent electric, din surse eoliene, fotovoltaice sau microhidrocentrale pe 

Tărlung. 

D-l Sterpu Ciprian spune că acesta era un proiect al d-lui Primar în campania electorală. 

D-l Zavarache Constantin ia cuvântul și spune că  S.C. Electroprecizia S.A. s-a angajat la o microhidrocentrală, 

au realizat studii, dar proiectul le-a fost blocat. 

D-l Copoț George Robert spune că 2 MHC-uri au fost scoase la vânzare. 

D-l Primar spune că ideea este bună, dar neviabilă pentru o primărie, este mai fezabilă pentru un investitor 

privat care să vină și să facă studii să vadă pentru ce există potențial.  
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       D-na Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept pentru 

care s-a întocmit prezentul Proces verbal.  Ora 19, 17. 
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