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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 12.10.2018, orele 13,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 
întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 
 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) 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 preluarea în administrarea Municipiului Săcele a Blocului de locuințe 
A.N.L situat în Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea FN şi revocarea dreptului de folosinţă al 
Agenţiei Naționale de Locuinţe asupra imobilului teren în suprafață de 3765,00 de mp - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Listei de prioritate pentru repartizarea de locuinte ANL din 
Municipiul Sacele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
 
 

La şedinţă au participat: 
- d-l Primar Ing. Popa Virgil  
- d-l Viceprimar – Ing. Gâdea Sorin 
 - d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 
- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, Spații cu altă destinație 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic 
- d-na Vaida Marcela – Birou Investiții 
-  d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
 

La şedinta au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  
d-nul Jitaru Gheorghe, d-nul Géczi Gellért și d-na Iordache Mihaela. 

Şedinţa a fost prezidată de d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia.  
D-na Secretar face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

            D-na Preşedinte dă citire ordinii de zi, după care supune la vot proiectul ordinii de zi, conform 
dispoziției nr. 1620/11.10.2018 și  se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). 
           D-na Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind preluarea în administrarea Municipiului Săcele a Blocului de locuințe A.N.L situat în 
Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea FN şi revocarea dreptului de folosinţă al Agenţiei Naționale de 
Locuinţe asupra imobilului teren în suprafață de 3765,00 de mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
         Se supune la vot proiectul de hotărâre  şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr.  201.  
         D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 2  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind actualizarea Listei de prioritate pentru repartizarea de locuințe ANL din Municipiul  
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
       Se supune la vot proiectul de hotărâre  şi se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 202.  
       D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că imobilul situat pe str. Aleea Episcop Popeea FN a fost construit de 
Agenția Națională pentru Locuințe, a fost predat Municipiului Săcele prin protocol și este compus din 38 de  
unități locative, din care 30 de apartamente și 8 garsoniere. Dumnealui mai spune că valoarea de inventar 
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este de 5.655.317,69 lei, iar suprafața desfășurată este de 3627,36 mp și că după preluarea în administrare s-a 
făcut lista de priorități, care va fi făcută publică, iar după trecerea termenului de contestații se vor face 
 repartizările efective. În ceea ce privește cererile, dumnealui spune că au au fost un număr mare, fiind 
divergențe în comisie, mai ales că unii dintre solicitanți au încercat să inducă în eroare comisia și precizează 
că cerererile sunt mai puține decât numărul de unități locative disponibile și că mai sunt încă 7 garsoniere 
libere în blocul ANL din Cartierul Ștefan cel Mare.  
 D-l Primar ia cuvântul și spune că de data aceasta, în premieră, solicitările sunt mai puține decât 
spațiile locative disponibile. 
 D-l Motoc Bogdan George spune că poate este și problema chiriilor, care sunt mari. 
 D-l Matei Ion spune că chiriile nu sunt mari, spre exemplu la o garsonieră de 43 mp, chiria este în jur  
de 130-140 lei/lună, impedimente fiind locul de muncă, care trebuia să fie în Săcele sau vârsta. 
 D-l Primar spune că personalul medical poate opta pentru acest tip de locuințe, iar pe această cale 
poate fi sprijinit, astfel că trebuie găsite soluții, întrucât este pentru binele comunității. 
 D-l Viceprimar spune că în comisie nu au existat divergențe, ci doar discuții și că nu a existat nici 
măcar o opinie contară. 
           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 13:30. 
 
 
 
 
 
             
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
     Ing. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                                   
 
 
                                                                              
                                                                              Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
 


