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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 

 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 18.10.2018, orele 15,00, 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 al Consiliului Local privind aprobarea studiului de oportunitate şi a devizului 
general pentru investiția “Dotarea ambulatoriilor de specialitate din cadrul Spitalului Municipal 
Săcele” 

 
 

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 Parvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Sacele 
- d-na Kristály Edith – Director economic Spitalul Municipal Sacele 
- dl. Ganea Sorin – consultant accesare fonduri nerambursabile 

 
 

La şedinta au participat 17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  
d-nul Géczi Gellért, și d-nul Panait Bian Cristian. 

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. 1645/17.10.2018 și  se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). 

D-na Preşedinte anunță că se trece  la singurul punct de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre aprobarea studiului de oportunitate şi a devizului general pentru investiția “Dotarea ambulatoriilor 
de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Se da cuvantul D-lui Ganea Sorin care aduce la cunostinta faptul ca prin Programul Operaţional 
Regional 2014-2020,Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 
8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile 
instituţionale la serviciile prestate de comunităţi Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesiblităţii serviciilor 
de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate Operaţiunea A 
– Ambulatorii, se depune proiectul cu finantare europeana ,,Dotarea ambulatoriilor de specialitate din cadrul 
Spitalului Municipal Săcele”  

Valoarea investiţiei conform devizului general este de 10.780.106,57 lei cu TVA inclus. Structurată 
astfel: 
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          Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică (inclusiv TVA)                 -       139.480,00 lei 
          Cheltuieli pentru investitia de bază (inclusiv TVA)                                    -  10.631.957,42 lei 
          Cheltuieli pentru informare si publicitate (inclusiv TVA)                          -           8.669,15 lei 

Sursa de finanţare : 

 ·        Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este  de 50% din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ; 

·         Rata de cofinanțare din partea Bugetului de Stat este de 48 % din valoarea totală a cheltuielilor 
eligibile ale proiectului; 

·         Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de 2 % din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
ale proiectului. 
 D-na Presedinte da cuvantul d-lui Primar pentru a spune cateva cuvinte. 
 D-l Primar reitereaza importanta acestui proiect si necesitatea urgentarii aprobarii acestuia dat fiind 
faptul ca ultima data de depunere este 21.10.2018 cu sanse mari de a fi  finantat cu 2 milioane de euro. In 
cadrul acestui proiect, pe langa alte echipamente,  vom putea beneficia și de un aparat CT pentru partea de 
radiologie, foarte util pentru comunitatea saceleana. Speram  ca proiectul va avea castig de cauza. 
         Se supune la vot proiectul de hotărâre  şi se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr.  
203/18.10.2018.  
           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 15 :15 . 
 
 
 
 
 
             
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

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