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JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

SĂCELE

PROCES VERBAL
încheiat la data 06.09.2018, 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 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 desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locala de
Sprijin cu atribuții de prevenire și  combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului
Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

La şedinţă au participat:
- d-l Primar Ing. Popa Virgil
- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic
- 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-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional

La şedinta au participat 11 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând
d-nul Băilă Gheorghe, d-nul Mureșan Dan Marius, d-nul Sterpu Ciprian, d-nul Nițescu Ciprian, d-nul Popa
Marius Cristian, d-nul Copoț George Robert, d-nul Gâdea Sorin și d-na Iordache Mihaela.

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Kádár Tamás.
D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi, conform dispoziției nr. 1493/05.09.2018

și se aprobă cu unanimitate (11 voturi pentru).
D-nul Preşedinte anunță că se trece la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi și 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- iniţiator PRIMAR Ing. POPA
VIRGIL.

D-l Primar ia cuvântul pentru a explica necesitatea, oportunitatea și urgența acestui proiect, precizând
că a fost o muncă grea realizarea acestui buget, în contextul în care lucrurile au mers mai greu cu bugetul
național, dar se vor mai primi bani în urma definitivării acestuia, se va face o nouă rectificare. Dumnealui
mai spune că este o chestiune importantă, cu implicații asupra municipalității, iar absența formațiunii politice
PNL denotă dezinteres.

D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că absența ar putea fi pusă pe seama problemei cu
tiroliana, a cărei activitate a fost suspendată în lipsa avizului ISCIR.

D-l Primar ia cuvântul și spune că este o problem gravă, care va face obiectul unei informări în
următoarea ședință, menționând că lipsa avizului ISCIR atrage grave repercusiuni, până la închisoare.
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D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că propune inițierea unui proiect de hotărâre pentru
deminterea Consiliului de Administarție al R.P.LP., întrucât nu este vorba de profit, ci de legalitate.

D-l Géczi Gellért spune că există organe de control abilitate pentru acest tip de probleme, totodată
dumnealui dă citire art. 4 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, conform căruia:  „Autoritatea publică tutelară şi Ministerul Finanţelor Publice nu pot interveni în
activitatea de administrare şi conducere a întreprinderii publice”, iar la alin. (2) se prevede  faptul că
„Competenţa luării deciziilor de administrare şi a deciziilor de conducere a întreprinderii publice şi
răspunderea, în condiţiile legii, pentru efectele acestora revine consiliului de administraţie şi directorilor,
dacă le-au fost delegate atribuţiile de conducere, sau, după caz, consiliului de supraveghere şi directoratului”.

D-l Stoea Gheorghe spune că se pot lua măsuri contra Consiliului de Administrație, doar dacă este
strict prevăzut în contract ceva în acest sens.

D-l Primar ia cuvântul și spune că prejudiciile cauzate de întreruperea activității tiroliene vor fi
recuperate de la cei care se fac vinovați.

D-l Panait Bian Cristian spune că problema este cel puțin de natură morală și sub aspectul
incompatibilității și consideră că trebuie revocate contractele Consiliului de Administrație și al directorului.

D-l Primar ia cuvântul și spune că se va analiza situația, fără a ne pripi, menționând că 5 membri mai
au mandate pentru 2 luni și că se va iniția și un proiect de hotărâre în sensul diminuării numărului de
membri ai Consiliului de Administrație de la 7 la 5 și că se va  stipula că indemnizația este condiționată de
prezența efectivă la ședințe.

D-l Motoc Bogdan George ia cuvântul și spune că dorește contractele de mandate ale Consiliului de
Administrație.

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu unanimitate (11 voturi pentru). H.C.L. nr. 188.
D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de

hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locala de Sprijin cu
atribuții de prevenire și  combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului Săcele - iniţiator
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.

D-na Secretar ia cuvântul și spune că trebuie să se facă propuneri în acest sens.
Se propun pentru a face parte din această structură d-l Panait Bian Cristian, d-l Géczi Gellért și d-na

Voicescu Nicoleta Teonia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerile incluse şi se aprobă cu unanimitate (11 voturi

pentru). H.C.L. nr. 189.
D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă,

drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. Ora 15:30.

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

KÁDÁR TAMÁS

Elaborat
Insp. Acăroaie Elena


