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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.10.2018, 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 Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de 

Iluminat Public,  Caietului  de Sarcini,  Indicatorilor de Performanță, Studiului de Fezabilitate și 

Oportunitate privind Modul de Gestiune a Serviciului de Iluminat Public, precum și stabilirea formei de 

gestiune a Serviciului de Iluminat Public - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici,  aprobați prin H.C.L. nr. 

7/16.01.2017, pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele 

Baciu și Turcheș din Municipiul Săcele, județul Brașov” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere canalizare 

menajeră cartier Baciu” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor  Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF 

nr.109354 Săcele, nr.cad.109354- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

7. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF 

nr.109811 Săcele, nr.cad.109811 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8.  Proiect de hotărâre privind  trecerea drumurilor forestiere proprietatea publică a Statului Român 

administrate de Regia Națională a Pădurilor -Romsilva ,  în domeniul  public al Municipiului Săcele, județul 

Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale - DJ 103A, 

extravilan Săcele”  - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 50 mc lemn rășinoase pentru 

industrializare ( SR 1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, doamnei Balint Magdalena  - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11.  Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc                         

către  Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit, a unui cantități de 6,0 mc  lemn de foc, d-nei Mihul 

Maria, pensionar silvic – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco 

cioată, provenit din partizile 992, 995, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018– 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei 

cantitãţi  de material lemnos pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi 

acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor 

pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele– 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu documentele de interes public produse și/sau gestionate de 

catre Primăria Municipiului Săcele și a listei cu documentele produse și/sau gestionate, exceptate de la 

liberul acces al cetățenilor,  conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes 

public– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

16. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 230/23.11.2017 

privind aprobarea retragerii Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brasov  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Statutului Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2018– iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

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

septembrie 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; 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din 

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale acordate la nivelul 

Municipiului Săcele, precum şi a Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor  sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul  Municipiului Săcele, pentru perioada 

2018-2020– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la  HCL nr. 99 din 26.04.2018 privind aprobarea 

Organigramei și a Statului de funcții a  Spitalului  Municipal Săcele, modificată și completată prin H.C.L. 

nr. 168/25.07.2018– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 

Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

25. 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; 

 

 

26. Diverse. 

- Informare privind activitatea Comisiei de lucru specializate privind verificarea scriptică și faptică a 

realizării, în condiții de legalitate, a construcțiilor de orice gen pe raza Municipiului Săcele; 

- Informare privind Raportul de audit intern efectuat la R.P.L.P. Săcele R.A.; 

- Informare privind Plângerea prealabilă formulată de UAT Municipiul Săcele împotriva H.C.L. nr. 

177/30.11.2010. 

 

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 Pascu Lucian – Manager Public 

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

- d-l Țăruș Romeo–  Director executiv Direcția Poliția Locală 

- d-na Pîrvu Nicoleta - Șef Serviciu Asistență Personală  

- 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 Mircioiu Sebastian –  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 

- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 
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- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

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

- d-na Radu Gabi – Comp. Patrimoniu 

- d-nul Burlac Horia – Biroul Urbanism 

- d-na Vaida Marcela – Biroul Investiții 

- d-l Bălan Eugen - Biroul Investiții 

-  d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

- d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 

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

- d-na Szabo Roxana Andreea - Administrator Cantina Socială Săcele 

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

- d-na Olteanu Ileana – Contabil-șef R.P.L.P. Săcele R.A. 

-  d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L.  

- d-l Tulban Nicolae – proiectant 

- 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 Jitaru Gheorghe. 

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

D-na Președinte solicită cetățenilor  prezenți în sală să se prezinte și, dacă doresc, să se înscrie la cuvânt o 

pot face  după epuizarea ordinii de zi, anunțănd, totodată, că li se vor înmâna formulare pentru protecția datelor cu 

caracter personal, care trebuie competate. 

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

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune Procesul Verbal al ședinței ordinare din data  de 

20.09.2018,  se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru, 8 abțineri, Procesul verbal al ședinței de îndată  din 

data de 12.10.2018, se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi pentru, 2 abțineri și Procesul  verbal al ședinței de 

îndată  din data de 18.10.2018, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că nu a regăsit, în materialele transmise, Procesul verbal al ședinței 

ordinare din data de 20.09.2018, fapt pentru care s-a și abținut la vot.  

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

proiectelor de hotărâre avute în vedere, respectiv:   

            26.  Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C.  Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în 

natură și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător  – inițiator Ing. Popa Virgil; 

            27.  Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate în Regulamentul  privind 

reglementarea cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului 

Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 195/ 20.09.2018 – inițiator Ing. Popa Virgil; 

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de 

închiriere ANL aflate pe raza Municipiului Săcele  – 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. 1646/18.10.2018  și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).    

              D-na Președinte anunță că nu sunt permise înregistrările video/audio ale ședinței, aceasta fiind înregistrată 

oficial de către autoritatea publică. 

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

de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Iluminat Public,  

Caietului  de Sarcini,  Indicatorilor de Performanță, Studiului de Fezabilitate și Oportunitate privind Modul de 

Gestiune a Serviciului de Iluminat Public, precum și stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Iluminat Public.   

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
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Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        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. 204. 

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

hotărâre  privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici,  aprobați prin H.C.L. nr. 7/16.01.2017, pentru 

proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din Municipiul 

Săcele, județul Brașov”. 

         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. 205. 

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

hotărâre privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere canalizare menajeră cartier 

Baciu”. 

         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. 206. 

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

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

„Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu două solicitări: prezentarea încadrării în standardele de cost și prezența 

proiectantului 

Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil, cu discuții în plen, în legătură cu valoarea proiectului, care este cam mare și 

cu prezența proiectantului 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Tulban Nicolae – proiectant, ia cuvântul și spune că s-a prezentat o notă cu privire la  încadrarea în 

standardele de cost,  conform prevederilor H.G. nr. 363/2010 și  actualizărilor de cost  cu indicii primiți de la 

statistică, menționând că se aplică același altgoritm de calcul pe ambele obiective și că ne încadrăm în  75%  din 

costurile estimate în standardele de cost, iar altgoritmul a fost realizat strict pe date oficiale. 

D-na Președinte întreabă care este situația cu subsolul Bibliotecii, unde sunt probleme mari. 

D-l Tulban ia cuvântul și spune că aceste costuri sunt cauzate de o exploatare necorespunzătoare a spațiului, 

care prezintă infiltrații, subsolul este inundat complet, iar lucrările de infrastructură sunt foarte voluminoase, mai 

ales că prin temă i s-a cerut  realizarea unui spațiu pentru manifestări cultural-intelectuale, întrucât spațiul o permite, 

dar sunt necesare investiții mari, întrucât tâmplăria a fost înlocuită eterogen, nu se respectă un minim de condiții de 

funcționare, prezentând condens pe toată surafața, iar asupra acoperișului s-a intervenit, dar nu există practic 

suprafață continuă,  etanșă, motiv pentru care intervențiile sunt costisitoare, dar totuși, pentru acest obiectiv, prețul 

nu este foarte mare, iar din 2010 când s-au făcut standardele de cost ale acestui obiectiv până în 2015 prețul a  

crescut cu 1,5,  iar din  2015, s-a indexat cu 1,3  până în prezent. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă H.G. nr. 363/2010 mai este în vigoare. 

D-l Tulban spune că la momentul întocmirii documentației era în vigoare. 

D-l Sterpu Ciprian spune că această documentație se însușește la acest moment. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și întreabă la ce adâncime este fundația clădirii. 

D-l Tulban spune că la 2.20 m-2,50 m față de cota terenului amenajat. 
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D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că, de principiu, valoarea totală a investiției, respectiv 616 mii euro, 

reprezintă o valoare maximală, iar suma va mai scădea la contractarea lucării și întreabă ce garanții există că nu se 

va mai mări. 

D-l Tulban spune că nu există garanții în acest sens, iar a impune o cotă maximă de diverse și neprevăzute este 

riscant, pentru că nu s-au putut face o serie de investigații, întrucât clădirea este în funcțiune. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că există un antecedent cu Centrul Multicultural, unde, din aceleași 

considerente, s-a ajuns la niște costuri foarte mari, mult peste cele preconizate inițial. 

D-l Tulban spune că pe tipul acesta de lucrare s-a considerat că toți pereții trebuie tratați ca și cum ar avea 

același grad de degradare, maxim, menționând că s-a încercat să se cuprindă  tot, să fie ținute sub control strict 

diversele și neprevăzutele. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și întreabă, având în vedere activitatea puțin intensă de la bibliotecă, de ce 

nu s-au luat probe de peste tot.  

D-l Tulban spune că probele de strat s-au făcut, dar decopertarea pe arie largă a pereților nu s-a putut face, 

aceștia fiind acoperiți cu rafturi. 

 D-l Popa Marius Cristian întreabă la probele de sarcină pentru cărămizi, câte probe au fost fost luate. 

D-l Tulban spune că se depășește valoarea limită cu 10% și că s-au luat 3 probe. 

D-l Primar spune că aceste două clădiri avute astăzi în vedere sunt reprezentative pentru municipalitate și se 

încearcă punerea în valoare a lor, atât a Bibliotecii, cât și a  Clubului Elevilor, care a fost cedat 7 ani către Brașov și 

nu s-a acționat cu bunăcredință și este o clădire reprezentativă, care face parte dintr-un sistem arhitectural deosebit  

și trebuie redată comunității. 

D-l Popa Marius Cristian spune că dacă la carămizi suntem sub limita de 10%, atunci problema se pune altfel. 

D-l Tulban spune că nu suntem sub limita de 10%, se depășește cu 10% limita și menționează că s-au prezentat 

2 scenarii și nu s-a prezentat soluția de demolare, iar costurilor sunt cu 10-20% mai mici decât reconstruirea 

clădirilor. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că se propune o pardoseală cu epoxy, iar sus se prevăd bolte, fiind o 

discordanță. 

D-l Tulban spune că epoxy se poate dispune pe orice structură, iar contrastul nu este o problemă, ci conferă o 

notă aparte. 

D-l Panait Bian Cristian spune că la subsol, încă din anul 2012, este un stadiu avansat de degradare, dar dacă 

această clădire are valoare istorică și se dorește păstarea și reabilitarea ei în detrimentul unei clădiri noi, atunci să se 

meargă pe această variantă. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că nu sunt împotriva acestei lucrări, a cărei utilitate este certă, întrucât 

construcția a fost efectiv măcelărită, de la acoperiș până la intrare, iar dacă se face sunt de acord, dar trebuie urmărit 

banul public, întrucât nu  trebuie să se ajungă în situația de la Centrul Multicultural, lucrările trebuie monitorizate cu 

atenție. 

D-na Președinte consideră că paralela cu Centru Multicultural nu este cea mai optimă.  

D-l Popa Marius Cristian spune că, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, va trebui să mai 

actualizeze valoarea proiectului, iar după proiectare se va avea o viziune de ansamblu, concretă. 

        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 207. 

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

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

„Reabilitare şi modernizare Clubul Elevilor  Săcele”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu două solicitări: prezentarea încadrării în standardele de cost și prezența 

proiectantului 

Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil 

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. 208. 

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

privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.109354 Săcele, 

nr.cad.109354.  
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        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-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și întreabă cine acoperă cheltuielile de preluare, dezvoltare și intabulare a 

străzii.   

D-l Brânzea Ovidiu spune că strada este dezvoltată și intabulată. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune  că trebuie îndreptate două erori materiale din raportul de specialitate la 

proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi la punctul 3. 

         Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 209. 

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

 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.109811 Săcele, 

nr.cad.109811.     

    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. 210. 

        D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind trecerea drumurilor forestiere proprietatea publică a Statului Român administrate de Regia 

Națională a Pădurilor -Romsilva,  în domeniul  public al Municipiului Săcele, județul Brașov. 

         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. 211. 

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

hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire locuințe individuale - DJ 103A, extravilan 

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. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune  că locația se află în imediata proximitate a Cart. Raza Soareleui și pe 

acolo trece o magistrală de gaze naturale și întreabă dacă nu sunt probleme sub acest aspect. 

D-l Burlac Horia ia cuvântul și spune că există toate avizele necesare, iar locația este retrasă față de DJ. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 212. 

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

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 50 mc lemn rășinoase pentru industrializare ( SR 

1294/1993 ), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, doamnei Balint Magdalena.  

         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 nefavorabil, 5 abțineri 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Președinte anunță că votul este secret. 
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D-l Viceprimar spune că este vorba despre o intervenție de mutare a unei ferme de animale dintr-o zonă 

locuibilă, dar întreabă dacă există resurse necesare și pentru alte ferme, dacă vom avea solicitări, mai ales că 

valoarea de vânzare a materialului lemnos nu este una mică. 

D-l Popa Marius Cristian spune că solicitanta are sub 40 ani  și se încadrează, nu toți îndeplinesc aceste criterii. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că solicitarea s-a întemeiat pe art. 8 alin. (4) din  Legea nr. 197/2018 a 

muntelui. 

D-l Viceprimar întreabă dacă avem posibilitatea ca, după ce aprobăm această cantitate, să se verifice că 

rezultatul este cel scontat, că mutarea s-a făcut efectiv. 

D-na Președinte spune că are autorizație, poate fi urmărită mutarea. 

D-l Viceprimar spune că în cazul în care nu se mută, ar trebui să i se impute contravaloarea materialului 

lemnos atribuit. 

D-na Iordache Mihaela întreabă de ce nu se poate face această mutare pe cont propriu. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că legislația o ajută în acest sens și consideră că ar trebui să sprijinim 

micii fermieri, iar cele expuse de d-l Viceprimar, cu privire la respectarea destinației materialului lemnos, trebuie să 

se transpună în clauze contractuale. 

D-na Președinte anunță că, până la centralizarea buletinelor de vot,  se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de 

zi suplimentată, la proiectul de hotărâre privind  acordarea, cu titlul gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc                         

către  Biserica Evanghelică Lutherană Satulung- Suseni. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu o abținere 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere.  H.C.L. nr. 214. 

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

privind acordarea cu titlul gratuit, a unui cantități de 6,0 mc  lemn de foc, d-nei Mihul Maria, pensionar silvic. 

         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, cu amendament: acordarea a 3 mc 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Viceprimar spune că până acum s-au dat 6,0 mc și ar trebui să fie o consecvență. 

D-na Președinte anunță că votul este secret. 

       D-na Președinte anunță că, până la centralizarea buletinelor de vot,  se trece la punctul nr. 13  de pe ordinea de 

zi suplimentată, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos 

fasonat loco cioată, provenit din partizile 992, 995, destinat valorificării către populație în anul de producție 2018. 

         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).  H.C.L. nr. 216. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că pentru a decide dacă la punctul 12 își mențin sau nu amendamentul, 

consilierii locali din comisa de specialitate nr. 3 doresc să se retragă pentru deliberări.  

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

privind aprobarea criteriilor de departajare pentru acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitãţi  de material lemnos 

pentru foc, familiilor nevoiase cu domiciliul în Municipiul Sãcele, precum şi acordarea, cu titlu gratuit, a unei 

cantitãţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub formã de ajutor pentru încãlzirea locuinţei, unui numãr 

de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul Sãcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
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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. 217. 

D-na Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, respectiv 

11  voturi  pentru,  5 împotrivă,  2 voturi nule. H.C.L. nr. 213. 

D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea listei cu documentele de interes public produse și/sau gestionate de către Primăria Municipiului 

Săcele și a listei cu documentele produse și/sau gestionate, exceptate de la liberul acces al cetățenilor,  conform 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 2 abțineri 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 1 abținere. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că Legea nr. 544/2001 este clară și nu ar trebuie legiferat peste lege.  

D-na Președinte ia cuvântul și spune că aproape toate primăriile au aprobată această listă. 

D-na Secretar ia și spune că există obligativitatea legală să avem această listă, în conformitate cu prevederile 

art. 5, alin. (1), lit. g) și h),  menționând că noi o avem pe cea din 2003, dar trebuie actualizată, pentru că fiecare 

primărie produce/gestionează documente în funcție de structura organizatorică și dă exemplu de alte 

primării/instituții care au aprobat lista anul acesta, inclusiv Instituția Prefectului Județului Brașov. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că lista documentelor care pot fi considerate publice este mult mai 

exhaustivă, trebuind să cuprindă mai toate documnetele, cu excepția celor care sunt catalogate ca informații secrete, 

prin alte acte normative. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că fiecare UAT își publică lista proprie de documente pe care le 

produce și care au caracter public, menționând că sunt trei categorii de documente: cele publicate din oficiu, cele 

care sunt produse/gestionate de autoritatea publică și cele exceptate. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că avem pe suplimentare un proiect de îndreptare a unei erori materiale 

strecurate într-un regulament ANL,  că s-a dat o hotărâre cu criteriile de repartizare a locuințelor tip ANL, criterii 

date prin lege, dar Agenția Națională pentru Locuințe a solicitat ca aceste criterii să fie aprobate prin HCL, ceea ce 

s-a și făcut și nu s-a pus problema unei supralegiferări. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că a verificat listele de la celelalte primării, dar sunt  mai complexe, 

iar la cele exceptate sunt incluse  cele cu caracter personale și consideră că n-ar trebui să facem „lege la lege”, 

existând spețe în instanță pe această temă, iar aprobând această listă nu se face decât să se supralegifereze. 

D-na Secretar spune că avem adoptată o  HCL din 2003, respectiv HCL nr. 80. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că era util să o primească. 

D-na Secretar spune că această listă este postată pe pagina web oficială a instituției. 

D-na Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, respectiv 

16  voturi  pentru,   1 împotrivă,  0 abțineri  1 vot nul. H.C.L. nr. 215. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că ar fi fost oportun  să se dezbată această listă,  că a văzut-o și pe cea de 

la Brașov care este mai complexă și mai laborioasă și că nu ar trebui să se restricționeze accesul la informațiile de 

interes public și propune amânarea acestui proiect. 

D-na Președinte îl întreabă pe d-l consilier local Géczi Gellért dacă  a constat, punctual, lipsa vreunui 

document din această listă. 

D-l Géczi Gellért spune că unele puncte au un caracter general. 

D-ra Dascălu Bianca spune că din acestea derivă altele, nu pot fi enumerate punctual toate, dumneaei mai 

spune că avem obligația actualizării anuale a acestei liste, ori a noastră nu a mai fost actualizată din 2003 și au 

apărut acte normative noi, cum este Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, unde apar contractele de achiziție 

publică, incluse pe listă, ori lista nu este limitativă, iar dacă la Brașov, de exemplu apar mai multe pe listă, aceasta 

se datorează unei structuri organizatorice mai vaste. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că orice document care evidențiază cheltuirea chiar și a unui leu din 

fonduri publice trebuie să poate fi pus la dispoziția cetățenilor, ori dacă acesta nu se regăsește nominal pe listă, 

petentului i se va răspunde că nu face parte din categoria documentelor cu caracter public. 
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D-l Viceprimar spune că se pornește de la premisa că cineva dorește să restricționeze accesul la informațiile de 

interes public, dar lista poate fi extinsă, dacă o avem, se poate perfecta. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că această anexă poate fi completată pe parcurs. 

D-ra Dascălu Bianca spune că dacă această listă nu trece, rămâne în vigoare cea din 2003, care este mult mai 

restrânsă. 

D-l Bălășescu Marius spune că Municipiul Brașov a adoptat o hotărâre asemănătoare în iulie anul curent. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că pe lista Brașovului sunt 80 de puncte, dar sunt incluse și documente care 

sunt publicate din oficiu. 

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că pe lista documentelor exceptate intră documente care ar 

trebui discutate, cum ar fi cele de la pct. 13 sau 22. 

D-l Kristály László spune că abordarea problemei de către d-na Secretar a fost convingătoare, dar motivarea că 

și alții au făcut-o nu este un argument viabil. 

Se supune la vot și se respinge 8 voturi pentru, 10 abțineri  (d-l Băilă Gheorghe, d-l Stoea Gheorghe, d-l 

Nițescu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Popa Marius Cristian, d-l Géczi Gellért, d-l 

Kádár Tamás, d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l Sterpu Ciprian).  H.C.L. nr. 218. 

D-na Secretar spune că acest lucru înseamnă că rămânem cu Hotărârea din 2003, unde lista este mult mai 

restrictivă. 

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

 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Săcele nr. 230/23.11.2017 privind aprobarea retragerii 

Municipiului Săcele din Asociația Metropolitană Pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brasov. 

         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).  H.C.L. nr. 219. 

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

pentru actualizarea Statutului Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 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. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 220. 

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

pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2018. 

        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 13 voturi pentru, 5 abțineri (d-l Nițescu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l 

Copoț George Robert, d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian).  H.C.L. nr. 221. 

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 iulie,  august şi septembrie 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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții în plen. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 222. 

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

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

titularul contractului de închiriere. 

        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. 223. 

D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local pentru a face parte din Consiliul de Administrație al 

Spitalului Municipal 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. 

D-na Președinte spune că trebuie să se facă propuneri în acest sens. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că a fost ales membru în Consiliul de Administrație al Spitalului 

Municipal Săcele, unde a fost și Președinte până acum, coparticipând la realizarea acestui proiect  deosebit pentru 

comunitate, care s-a dezvoltat frumos, datorită oamenilor care lucrează acolo, d-nei Manager și d-lui Primar. 

Dumnealui mai spune că retragerea din acest Consiliu de Administație este determinată de potențiale 

incompatibilități datorate activitatății  politice prezente și viitoare și că-și dorește ca și colegii care vor fi desemnați 

să se implice. D-l consilier local propune ca și membru titular pe d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia. 

D-l Nițescu Ciprian propune ca și membru supleant pe d-l Copoț George Robert. 

D-na Președinte anunță că votul este secret. 

D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale acordate la nivelul Municipiului Săcele, precum şi a 

Planului de acţiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii 

publici şi privaţi la nivelul  Municipiului Săcele, pentru perioada 2018-2020. 

        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 Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că este vorba despre serviciile sociale acordate de furnizorii 

publici şi privaţi la nivelul  Municipiului Săcele și întreabă dacă avem puncte de vedere de la furnizorii privați, dacă 

au fost consulatați cu privire la acest demers. 

D-na Pîrvu Nicoleta ia cuvântul și spune că avem protocoale de colaborare, furnizorii privați de servicii sociale 

au fost informați cu privire la acest demers și își manifestă sprijinul. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 225. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 23  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la  HCL nr. 99 din 26.04.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului 

de funcții a  Spitalului  Municipal Săcele, modificată și completată prin H.C.L. nr. 168/25.07.2018. 

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. 
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Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 226. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 24  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei 

Publice Locale a Pădurilor 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. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 227. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 25  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-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:  

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 2 abțineri 

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  13 voturi pentru, 5 abțineri (d-l Nițescu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l 

Copoț George Robert, d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian). H.C.L. nr. 228. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 26  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C.  Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în natură și actualizarea 

Actului constitutiv în mod corespunzător. 

D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 

56716/22.10.2018, S.C. Servicii Săcelene S.R.L. solicită Asociatului Unic al societății, respectiv Consiliului Local 

al Municipiului Săcele, adoptarea unei hotărâri de majorare a capitalului social prin aport în natură, în sensul dotării 

cu utilaje din patrimoniul Municipiului Săcele pentru sprijinirea desfășurării activității potrivit obiectelor secundare 

de activitate. În acest scop, a fost realizată o evaluare pentru estimarea valorii de piață a utilajelor, care  a fost 

dispusă de către Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, iar evaluatorul a fost numit de către Directorul 

ORC Brașov prin rezoluția nr. 17855/24.08.2018, valoarea fiind de 137.235 lei și dă citire utilajelor care se dau 

către S.C. Servicii Săcele S.R.L. Astfel, se propune majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.,  

prin aport în natură,  cu suma de 137.235 lei, corespunzătoare unui număr de 13723.5 părți sociale, față de care este 

necesară actualizarea actului constitutiv și mandatarea d-lui director să efectueze formalitățile necesare înregistrării 

prezentei hotărâri și să semneze documentele privind majorarea de capital social prin aport în natură.  

D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă este vorba despre utilajele din curtea S.C. Servicii Săcele S.R.L. 

D-na Coman Rodica spune că au fost achiziționate de către Primăria Municipiului Săcele și date în 

administrare către S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

D-l Sterpu Ciprian spune că materialele au fost transmise la orele 14:00. 

D-ra Dascălu Bianca spune că raportul de evaluare a fost finalizat abia săptămâna aceasta.     

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că ar fi fost oportună și constituirea unui  Consiliu de Administrație. 

Se supune la vot și se aprobă 14  voturi  pentru,  3 abțineri (d-l Géczi Gellért, d-na Hlavathy Zsuzsánna și d-l 

Kádár Tamás). D-l Kristály László nu participă la vot. H.C.L. nr. 229. 

D-l Kristály László se învoiește de la d-na Președinte și părăsește sala de ședință. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 27  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru îndreptarea erorilor materiale strecurate in Regulamentul  privind reglementarea cadrului general 

pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele aprobat prin H.C.L. nr. 195/ 

20.09.2018. 

D-l Matei Ion ia cuvântul și spune că prin adresa nr .116706/15.10.2018 a M.D.R.A.P., înregistrată sub nr. 

56718/22.10.2018 la Primăria Municipiului Săcele,  s-au avizat favorabil criteriile pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluţionarea cererilor şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, cu menţiunea că 

este necesar să fie modificate și corectate anumite erori materiale cuprinse în Regulamentul  privind reglementarea 
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cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele, aprobat 

prin H.C.L. nr. 195/ 20.09.2018, fapt pentru care s-a dat curs acestei solicitări.  

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 230. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 28  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri in destinate inchirierii, ANL aflate pe raza 

Municipiului Săcele. 

 D-l Matei Ion spune că lista de prioritate pentru repartizarea locuințelor tip ANL a fost aprobată prin Hotărârea 

de Consiliu Local nr. 202 din 12.10.2018, iar în urma expirării perioadei de contestații, s-a făcut lista de repartizări, 

reconfirmându-se documentele depuse inițial la dosar de către solicitanți. Actualizarea a fost făcută de 34 dintre 

aceștia, dintre  care unul nu a depus documentele complete,  rezultând o lista de repartizare de 33 persoane, dintre 

care 6 au fost repartizați în locuințele din Ștefan cel Mare la cererea scrisă a acestora.   

D-l Viceprimar spune că una dintre persoane a trimis o cerere de renunțare. 

D-l Géczi Gellért întreabă dacă aceasta este lista finală. 

D-l Matei Ion răspunde afirmativ. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 231. 

        D-na Președinte  anunță rezultatul votului secret de la punctul 21,  respectiv  pentru Voicescu Nicoleta Teonia: 

16  voturi  pentru,    1 împotrivă,  1 vot nul, iar pentru  Copoț George Robert: 16  voturi  pentru,    1 împotrivă,  1 

vot nul. H.C.L. nr. 224. 

         D-na Președinte propune să se treacă la punctul de diverse, la informări, anunțând că prima este cu privire la 

activitatea Comisiei de lucru specializate privind verificarea scriptică și faptică a realizării, în condiții de legalitate, 

a construcțiilor de orice gen pe raza Municipiului Săcele 

        D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că la capitolul de disciplina în construcții suntem deficitari și că 

persoana care răspunde de acest segment ar trebui să facă teren, întrucât se construiește excesiv și ilegal și nimeni 

nu ia nici o măsură, menționând că dumnealui personal a semnalizat câteva cazuri, dar se dorește o finalitate, luarea 

de măsuri, inclusiv în zona Gârciniului. 

        D-l Sterpu Ciprian înteabă dacă această comisie își va continua activitatea. 

        D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă ce măsuri se vor lua, mai ales în cazul în care unele dintre 

aceste ilegalități sunt comise chiar de funcționari publici sau consilieri locali și consideră că amenda aplicată, ar 

trebui să fie cea maximă. 

        D-na Secretar ia cuvântul și spune că amenda se dă în funcție de gradul de gravitate, nu de funcția deținută de 

cei care încalcă legea. 

        D-l Primar ia cuvântul și spune că s-au întreprins demersuri, dar sunt greoaie, mai ales că foștii edili au 

încurajat construirea fără Autorizație de Construire, astfel sunt sute de construcții ilegale și nu doar în Cartierul 

Gârcini, fie că nu există documente de construire, fie construcțiile sunt edificate în zone de interdicție, menționând 

că această comisie își va continua activitatea, iar lucrurile se vor finaliza. 

        D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că trebuie să se aplice legea, indiferent de cine este vorba. 

        D-na Președinte ia și spune că o altă informare este cu privire la Raportul de audit intern efectuat la R.P.L.P. 

Săcele R.A. 

        D-l Panait Bian Cristian spune că a cerut o serie de documente pe acestă speță, le-a primit și i s-au confirmat 

niște temeri, iar în dublă calitate, de consilier local și jurist, consideră că actuala conducere a Regiei s-a constituit 

într-un grup infracțional, în condițiile în care, aceași comisie, din care fac parte d-l Popa Marius Cristian și d-na 

Olteanu Anișoare, constructori de case ilegale, de altfel, au solicitat oferte de la firme de coafură, fabrici de pâine, 

etc, pentru a asigura lucrări de întreținere la  tiroliană și că ar trebui să se facă plângeri la organele abilitate și să fie 

suspendată conducerea de urgență. 

      D-l Géczi Gellért spune că dacă s-au constat deficiențe, trebuie să se dispună remedierea lor, iar cele care cad 

sub altă incidență să ajungă la autoritățile abilitate. 

     D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că a citit Raportul de audit și că așteaptă răspunsul de la Regie față de 

cele constate, la fel ca în cazul Raportului Curții de Conturi, unde la măsurile dispuse o parte se pot remedia, iar cu 

celelalte se merge în instanță. 

     D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că au primit proiectul de raport, nu Raportul de audit, marțea aceasta, 

nu au avut suficient timp pentru a-l studia și formula răspunsul, pentru care au termen 15 zile, dar nu există nici un 
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prejudiciu, menționând că vor formula, în termenul stabilit, un răspuns, cu propuneri de remediere la punctele unde 

se impune și că cele 15 zile curg de ieri. 

     D-l Géczi Gellért ia cuvântul și solicită să se pună la dispoziția Consiliului Local și punctul de vedere al RPLP.  

     D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că un auditor face constatări, nu poate stabili prejudicii.  

     D-na Președinte anunță că se trece la cea de-a treia informare, privind Plângerea prealabilă formulată de UAT 

Municipiul Săcele împotriva H.C.L. nr. 177/30.11.2010. 

      D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că este vorba de o plângere prealabilă împotriva H.C.L. nr.  177/2010, 

cu grănițuirea, menționând că avem un contract de asistență juridică/reprezentare în instanță și că această hotărâre 

nu poate fi revocată întrucât a intrat în circuitul civil, fapt pentru care se merge pe contencios pentru revocarea în 

parte a acesteia, respectiv a art. 5. Dumneaei mai spune că au fost inițiate demersuri către Primăria Brașov în acest 

sens și s-a primit răspuns că și-au aprobat PUG-ul pe baza acestui act, în condițiile în care orice revizuire a limitelor 

teritoriale se face prin referendum și se consfințește printr-o lege în acest sens. 

      D-l Primar spune că este vorba despre 160 ha date către Brașov, dar demersurile nu au fost finalizate, nu s-a 

făcut referendum și nici nu s-a dat o lege în acest sens, solicitarea fiind ca terenul de la CET să revină la vechea 

grănițuire. 

      D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că în locul acestui teren am primit groapa de gunoi. 

     D-l Primar spune că au fost niște schimburi dezavantajoase pentru Municipiul Săcele, care a  pierdut 800 ha – 

Munții Cailor, unde am fost reprezentanți de un consilier juridic fără competențe pe acest tip de spețe. 

    D-na Beloiu Elena ia cuvântul și spune că a solicitat, în numele unui grup civic înființat în Săcele, o serie de 

informații cu privire la cheltuirea banului public, iar într-unul din răspunsuri i-a atras atenția două lucruri: la lucrări 

de reparații, întreținere și intervenții de urgență s-au realizat 20 de străzi, cu scarificare și cilindrare, cu un preț de 

26517 lei, iar pentru o singură stradă, str. Florilor, cu același tip de intervenții s-a cheltuit cât pentru cele 20, ori a 

mers acolo și este vorba de o stradă în câmp, rudimentară, unde nu stă aproape nimeni, sens în care a solicitat 

devizul  și i s-a răspuns că nu face parte din categoria informațiilor cu caracter public. 

     D-na Președinte spune că, având în vedere și  rezultatul votului de la punctul 15, acum  în lista documentelor cu 

caracter public, aflată în vigoare, nu intră devizele. 

   D-l Viceprimar face apel la cei prezenți în sală și care cunoșteau starea străzii Florilor de dinainte de a se interveni 

și care nu arăta ca orice stradă,  aici nefăcându-se doar scarificare și cilindrare, ci lucrări mult mai complexe, de 

excavare, lărgire, denumirea fiind una generică, dar lucrarea este una mult mai amplă, strada fiind o cărare în câmp 

înainte de intervenție. 

      D-na Beloiu Elena spune că a solicitat avize și pentru str. Oituz și str. Colceag. 

      D-na Andreea Sociu, avocat la Asociația Pro Democrația, spune că se confundă lista actelor publicate din oficiu 

cu cea a documentelor cu caracter public.    

     D-na Beloiu Elena spune că nu se poate vedea cum se cheltuiesc banii publici. 

     D-l Viceprimar spune că contractele de achiziție sunt publice, devizele nu. 

     D-l Doroftei  – din partea societății civile, spune că a fost împreună cu d-na Beloiu pe str.  Florilor și că suma 

alocată pentru această stradă este foarte mare și că se puteau face multe altele înaintea acesteia. 

     D-l Motoc Bogdan George întreabă din ce calitate apreciază d-l Doroftei că această stradă nu trebuia făcută, mai 

ales că se dorește să deservească 10.000 de oameni, inclusiv un autobuz, pentru a mai degreva circulația pe drumul 

principal. 

      D-l Doroftei  ia cuvântul și spune că și societatea civilă a început să aibă un rol important în procesul decizional, 

menționând că punctul  de pe ordinea de zi cu privire la documentele cu caracter public nu a trecut și datorită 

prezenței în sală a cetățenilor astăzi. 

      D-l Viceprimar spune că la această stradă numai cantitatea de moloz dusă la rampă cu suprataxă de greutate a 

fost una impresionantă, cu costuri pe măsură, întrucât drumul s-a lărgit, nefiind decât o cărăruie, iar discuția de ce  

s-a făcut un drum în detrimentul altuia, va exista mereu, un consens existând când se vor finaliza toate, iar prin ce 

face acum se contestă o hotărâre prin care s-a bugetat o lucrare. 

      D-l Doroftei ia cuvântul și spune că ar trebui ca străzile să se prioritizeze sub aspectul lucrărilor de 

infrastructură, în funcție de anumite criterii, care să fie cunoscute de cetățeni. 

      D-l Viceprimar spune că str. Florilor a fost făcută pentru defluirea populației și se va ajunge să se facă și 

tratament asfaltic, pentru ca cei din cartier să aibă și altă posibilitate de a ajunge în cartier. 
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       D-l Sterpu Ciprian spune oamenii consideră că din momentul în care încep să se implice lucrurile se mișcă, 

lucru pe care îl înțelege pentru că a fost și în poziția aceasta, dar anumite lucruri sunt gândite strategic, cum ar fi și 

situația cu str. Florilor, unde se dorește o stație de autobuz și o linie secundară  de autobuz,  iar în acest context, 

strada este importantă. Dumnealui mai spune că este imoral să se spună că o anumită informație care vizează 

cheltuirea banului public nu poate fi oferită, că nu este de interes public, pentru că acest lucru trezește suspiciuni, se 

consideră că se dorește să se ascundă ceva și trebuie ca totul trebuie să fie transparent, pentru că nu dorește ca 

cineva să spună că se fură. 

     D-l Bălășescu Marius spune că nu se raliază antevorbitorului, întrucât nu trebuie lasată impresia că toate lucrurile 

merg prost, sunt și oameni mulțumiți. 

         D-na Giosu Claudia, agent economic din Municipiul Săcele ia cuvântul și spune că este agent economic încă 

din 1994, are un teren în chirie de la Primărie, a fost inițial pe partea cu parcul Vire, acum este vizavi, a avut inițial 

un chioș, edilul de atunci i-a cerut în 2005 să edifice o clădire pentru că nu o va mai lăsa cu chioșcul, solicitare 

căreia i-a dat curs. Dumneaei menționează că plătește chirie și că dorește să intre în legalitate , deoarece are CU, a 

făcut tot ce i s-a cerut, dar nu i se dă voie să funcționeze, iar în acest timp fără a-și putea exercita activitatea, din 

cauze neimputabile ei, continuă să pălătească clădirea. 

      D-na Președinte întreabă dacă este vorba despre un teren închiriat pe care a edificat o construcție proprie.  

      D-l Burlac Horia spune că este vorba despre o construcție cu caracter definitiv care nu se poate legaliza. 

      D-na Giosu spune că a funcționat din 2013, afacerea fiind un mijloc de subzistență, a obținut autorizații de peste 

tot, dar nu și de la Primărie. 

      D-l Popa Marius Cristian întreabă care este obiectul chiriei. 

      D-l Primar spune că terenul a fost închiriat cu scopul amplasării uni chioșc de tablă. 

      D-na Giosu spune că refuzul a fost motivat de faptul că nu este PUZ. 

      D-nul Burlac Horia spune că pe terenul închiriat nu se poate construi, doar amplasa construcții nedefinitive, de 

tipul unui chioșc. 

       D-na Secretar spune că Certificatul de Urbanism nu dă dreptul de a se construi. 

       D-na Giosu spune că  o Autorizație de construire provizorie ar ajuta-o să obțină Autorizația de funcționare. 

       D-na Secretar spune că terenul nu este liber de sarcini pentru a putea fi scos la licitație și că acest contract de 

închiriere este valabil până în decembrie. 

       D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă s-a făcut extindere pentru  magazinul Profi, de ce nu se poate și pentru 

doamna. 

       D-l Viceprimar spune că situația doamnei este de înțeles, dar o nedreptate nu se poate repara cu o ilegalitate. 

       D-l Popa Marius Cristian spune că actele pe care le are doamna sunt emise de o instituție, indiferent de Primar 

și că trebuie găsite soluțiile tehnico-juridice, în limita legii. 

       D-na Giosu spune că trebuie să se găsească o soluție, i s-a spus că nu poate intra în legalitate că nu e PUZ, că se 

află în zona de restricție, dar Magazinele Ibolya și Profi au actele în regulă, în același areal. 

        D-l Popa Marius Cristian spune că în același UTR sunt aceleași restricții, chiar dacă aveau terenul, tot în zona 

de restricții se află și cele două magazine. 

         D-l Primar ia cuvântul și spune că pe un teren închiriat nu se pot face construcții definitive 

         D-na Giosu spune că și S.C. Ibolya are construcția tot pe un teren închiriat. 

         D-l Primar spune că dacă se vor găsi soluții legale se va întreprinde demersuri în acest sens. 

         D-l Bârsan Gheorghe, din partea societății civile, spune că trebuie ridicate gunoaiele din Gârciniul Mare și 

zona Subobrej, situație cunoscută, că a făcut o sesizare la d-l Primar cu privire la repararea unor monumente istorice 

din zona Turcheș, iar  în legătură cu Valea Morii spune că s-a realiza ceva frumos, dar vin torenții, aduc gunoaie și 

trebuie intervenit cu utilaje. Dumnealui mai spune că str. 7 Izvoare și str. Cerbului sunt niște străzi frumoase, dar 

sunt niște hidranți care trebuie ridicați și mai atrage atenția asupra faptului că nu există toalete publice în întreaga 

localitate. 

          D-na Președinte anunță că se trece la sesizări din partea doamnelor și domnilor consilieri locali.  

          D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că a analizat 15-20 de site-uri ale diverselor primării, a constat că peste 

tot sunt aprobate liste pe Legea nr. 544/2001, mai mari sau mai mici, unde se stabilesc care sunt documentele supuse 

liberului acces al populației, dar cei de la Primăria Constanța au găsit  o soluție, unde se dă prin dispozitiv, la modul 

global cum și ce se dă, respectiv toate documentele cuprinse în nomenclatorul arhivistic al instituției.Dumnealui mai 
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spune că lista cu documentele exceptate nu a regăsit-o, iar unele primării fac lista raportată la departementele  

instituției și consideră oportun să se elaboreze o listă care să prezinte punctual documentele cu caracter public.  

         D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că așa s-a gândit inițial, să se ia pe servicii și să se vadă care sunt 

documentele produse/gestionate și să se vadă care se circumscriu Legii nr. 544/2001, dar este o acțiune mult mai 

amplă. 

          D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că președintele Societății Carpatina Ardelene  a formulat o petiție, către 

Primăria Mun. Săcele, care ar fi trebuit să ajungă la RPLP, prin care solicita montarea unui panou informativ cu 

programul de la Canion, pentru a se ști încă de la barieră dacă  este deschis sau nu,  întrucât sunt situații când nu se 

respectă programul. 

          D-l Popa Marius Cristian spune că a fost a perioadă scurtă de decalaj atunci când au intrat casele de marcat 

electronice. 

          D-l Géczi Gellért mai spune că acolo sunt niște inscripții în limba maghiară care nu corespund realității. 

Dumnealui mai spune că cetățenii de pe str. Avram Iancu reclamă faptul  că o vidanjă care acționează asupra foselor 

septice de aici deversează deșeurile  în rețeaua de apă menajeră și nu știe cine este cel care operează, Compania Apa 

sau S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

          D-l Viceprimar spune că este vorba despre Compania Apa. 

          D-l Géczi Gellért spune că a primit o solicitare de la un cetățean și consideră că ar fi oportun ca pe site-ul 

Primăriei cetățenii să poată vizualiza dacă au restanțe la taxe și impozite. 

          D-l Mircioiu Sebastian spune că aceste lucruri se pot urmări pe ghiseu.ro, sens în care s-a făcut o informare și 

pe pagina web oficială a instituției. 

          D-l Géczi Gellért spune că pe str. Petofi Sandor, în zona grădiniței, se circulă cu viteză foarte mare. 

          D-l Viceprimar spune că se montează limitatoare. 

       D-l  Kádár Tamás ia cuvântul și mulțumește pentru amenajarea statuii Martin Luther. 

       D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și solicită dovada trimiterii Procesului verbal al ședinței ordinare din data de 

20.09.2018. Dumnealui mai întreabă dacă vopseaua de la trecerile de pietoni este conform normelor, întrucât trebuie 

să aibă și un strat de cuarț.                                                                  

          D-l Sterpu Ciprian reiterează rugămintea cu privire la trecerea în nomenclatorul străzilor a unor date despre 

străzi, de tipul, dacă au sau nu canalizare, zona de impozitare, distanța până la stația de autobuz, etc. 

          D-l Nițescu Ciprian spune, în completarea celor spuse de antevorbitor, că a venit cu o inițiativă pentru a 

cartografia și reîmpărțirea pe zone a localității, dar nu a primit răspuns. 

         D-l Sterpu Ciprian spune că revine și la solicitarea ca documentele cetățenilor care se fac în atenția Consiliului 

Local să fie puse în mapele consilierilor locali. 

        D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și spune că cetățenii de pe străzile Ady Endre și Libertății solicită 

modernizarea ocolitoarei cu un rond, întrucât se intră foarte greu acolo. 

        D-l Stoea Gheorghe spune că se termină drumul care leagă Poiana Angelescu de Valea Largă, dar s-a secționat 

drumul vechi care duce spre Poiana Răduleanu, care nu se mai poate accesa și trebuie făcut, nefiind mult de lucru. 

Dumnealui mai întreabă cum se poate plăti on-line taxa de liberă trecere. 

        D-l Viceprimar spune că un LT se face pe loc și că există și posilitatea plătirii cu o săptămână în avans. 

        D-l Munteanu Gheorghe spune că încă nu s-a rezolvat problema chioșcului din curtea fostei școli 6, care ocupă 

dublu spațiu decât plătește chirie și  solicită montarea unui coș de gunoi la Grădinița nr. 3, în spatele spălătoriei auto 

și menționează că ar fi oportun să să se mărească parcarea aferentă  Spitalului Municipal Săcele care a început să 

atragă și pacienți din alte localități. 

       D-l Primar spune că se are în vedere și acest aspect. 

       D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că d-l Viceprimar trebuie să-i informeze pe cei de la SVSU că 

este necesar să-ți facă o hartă cu cu tot ce înseamnă locații de  hidranți în Municipiul Săcele. 

       D-l Viceprimar spune că există o astfel de hartă, cu hidranții funcționali de la nivelul localității, iar dacă este 

vorba de incediul de aseară, a fost prezent, pompierii au mers în fabrică pentru a scurta drumul,  nu pentru că nu se 

știa poziționarea hidranților, dar hidrantul nu era funcțional.  

       D-na Președinte spune că în Cartierul Ștefan cel Mare, în dreptul bl. 14, trotuarul este surpat și întreabă dacă la 

intrarea Ghe. Doja- Al.I. Lapedatu se poate face vreo  lucrare. 

       D-l Viceprimar spune că o mașină agabaritică a spart placa. 
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       D-l Doroftei spune că a depus azi la Compania Apa o solicitare în sensul transmiterii nomenclatorului tuturor 

străzilor din Municipiul Săcele care sunt racordate la sistemul de canalizare și întreabă dacă această listă care se va 

primi se poate confrunta cu o situație de la nivelul Primăriei, pentru a vedea dacă este reală sau nu,  sau comitetul 

cetățenesc va trebui să vadă efectiv, la fața locului, situația. Dumnealui spune că a mai cerut și  planul lor de 

investiții pentru perioada 2018-2020 pentru a vedea dacă se corelează cu previziunile autorității publice de 

modernizare a străzilor.  

     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, 35. 

 

      

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

      Ing. VOICESCU NICOLETA TEONIA 

 

 

                                                                              

                                                                              Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
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