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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 20.09.2018, 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 acceptarea declarațiilor de renunțare și a ofertelor de donație privind cotele părți 

deținute de coproprietari din imobilul-teren, în suprafață de 1.913 mp, cu destinație de drum, identificat în CF 
nr.109354 Săcele, nr.cad.109354, reprezentând strada Ciocârliei din Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea achiziționării imobilului în care funcționează 
Grădinița cu Program Prelungit  nr.  5, situata pe str.Viitorului nr. 7 din Municipiul Săcele - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor  Săcele R.A. a 
Drumului Auto Forestier Ramificație Șapte Izvoare, Tronson I și II 4,5 km - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 
Săcele și darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a Drumului Auto 
Forestier Valea Baciului - Șapte Izvoare - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 82/22.12.2016 „privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 
107/07.08.2009 privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a Căminului-internat din cadrul 
Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din Mun. Săcele către Asociația Filantropică Medical 
Creștină  «CHRISTIANA»  pentru a fi utilizat ca și Cămin de Bătrâni, fără schimbarea destinației” - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) lemn de foc pentru 
încălzirea locuinței în perioada de iarnă 2018-2019,  numitului Apostol Ion- veteran de război din Municipiul 
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

7.  Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului  privind reglementarea cadrului general pentru 
repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului  de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza 
Municipiului Săcele  - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din H.C.L. nr. 157/25.07.2018  
pentru  completarea art. 1 din H.C.L. nr. 49/22.02.2018 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; 

10.  Proiect de hotărâre privind declararea zilei de  22.09.2018 ca zi de gratuitate pentru  transportul public  în 
comun în Municipiul Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

11. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 
pentru perioada 01.10.2018-31.12.2018  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  
 

12. Diverse. 
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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 – Administrator Public 
- d-l Țăruș Romeo Nicolae –  Director executiv Directia Politia Locala 
-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 
- d-l Brânzea Ovidiu -  Șef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 
- d-na Pîrvu Nicoleta - Șef Serviciu Asistență Personală  
- d-na Radu Gabi – Comp. Patrimoniu 
- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, Spații cu altă destinație 
- d-nul Burlac Horia –  Șef Birou Urbanism 
- d-nul Mircioiu Sebastian –Șef  Serv. Impozite și Taxe Locale 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
- d-na Szabo Roxana Andreea - Administrator Cantina Socială Săcele 
- d-na Beloiu Elena– Asociația „Femeile se implică” 
- societatea civilă 
 

La şedinţă au participat 15 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând d-na 
Hlavathy Zsuzsánna, d-na Iordache Mihaela, d-l Bălășescu Marius și d-l Géczi Gellért. 

Ședința a fost prezidată de d-l consilier local Kádár Tamás.  
D-na Secretar face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 23.08.2018,  se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru  (d-l Popa Marius Cristian 
lipsește momentan din sala de ședință) și Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 06.09.2018, se supune la 
vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru  (d-l Popa Marius Cristian lipsește momentan din sala de ședință). 

D-nul 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 1 de pe ordinea de zi, respectiv 
proiectul de hotărâre pentru acceptarea declarațiilor de renunțare și a ofertelor de donație privind cotele părți 
deținute de coproprietari din imobilul-teren, în suprafață de 1.913 mp, cu destinație de drum, identificat în CF 
nr.109354 Săcele, nr.cad.109354, reprezentând strada Ciocârliei din Municipiul Săcele, apoi  face cunoscut temeiul 
legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire proiectului de hotărâre avut în vedere, 
respectiv:   

            12.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018  
și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018 –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 

D-l Președinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l Primar, 
ordinea de zi astfel suplimentată și cu retragerea punctului nr. 1 și conform dispoziției nr. 1511/13.09.2018  și se 
aprobă cu unanimitate de voturi  (14 voturi pentru - d-l Popa Marius Cristian lipsește momentan din sala de ședință). 

D-l Președinte spune că cei care doresc să ia cuvântul, din partea societății civile, trebuie să completeze 
formularul cu privire la protecția datelor cu caracter personal, urmând ca la punctul de diverse să li se dea cuvântul 
și  propune să se treacă la  punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de hotărâre  privind 
acordul de principiu în vederea achiziționării imobilului în care funcționează Grădinița cu Program prelungit nr. 5, 
situată pe str.Viitorului nr. 7 din Municipiul Săcele.   
           D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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        Comisia nr. 1 – discuții în plen privind diferențele de formulare între Raportul de specialitate și proiectul de 
hotărâre  

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu reformularea art. 1: „Se aprobă demararea procedurilor de evaluare și 
negociere în vederea achiziționării imobilului (clădire și teren) în care funcționează Grădinița cu Program prelungit 
nr. 5, situată pe str. Viitorului nr. 7 din Municipiul Săcele, identificat în CF nr.103201 Săcele, nr.top.7129/3/1/1, în 
suprafață de 3114 mp”. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că, față de interpelările făcute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate, 
s-a elaborat o Notă de completare la proiectul de hotărâre, căreia îi dă citire. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că în Comisia de specialitate nr. 1 s-a propus formularea 
dispozitivului proiectului de hotărâre așa cum apare în raportul de specialitate, respectiv aprobarea demarării 
procedurilor de evaluare și negociere în vederea achiziționării imobilului. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că dacă nu există acordul Consiliului local pentru cumpărare, se întreprind 
niște demersuri fără acoperire. 

D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și spune că, atunci când s-a dorit realizarea unei fabrici de peleți s-a 
efectuat o expertiză, în prealabil, pentru a decide dacă este sau nu fezabilă investiția, așa ar trebui și în acest caz 
procedat, să se vadă ce presupune achiziția imobilului respectiv, întrucât nu se poate discuta despre cumpărare 
dacă nu se știu mai multe date despre rata de amortizare, investițiile pe care le-am avea de făcut sau unde se ajunge 
cu negocierea. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că nu putem negocia cu proprietarul acum, până la realizarea raportului de 
evaluare, pentru a vedea de unde pornim. Dumnealui mai spune că proprietarul dorea mărirea chiriei la 5.000 
euro/lună, s-a reușit menținerea acesteia la cuantumul de 2.100 euro/lună, dar doar până la sfârșitul anului în curs, 
menționând că sunt peste 200 de copii arondați la această grădiniță, care este una cu program prelungit și nu se știe 
care este impactul majorării chiriei, se poate construi una, dar durează ani, acum s-a demarat procedura pentru 
construcția unei creșe în Cartierul Electroprecizia, unde au fost necesari 5000 mp pentru 50 de copii, dar a durat  
un an de zile, deci trebuie făcut acest pas de preluare a acestui imobil, mai ales că nu putem investi aici și este 
mare nevoie de investiții, iar vechii edili l-au înstrăinat, motiv pentru care ne aflăm în situația de față. 

D-l Copoț George Robert spune că în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 4 s-a discutat  ca art. 1 să aibă 
următorul conținut: „Se aprobă demararea procedurilor de evaluare și negociere în vederea achiziționării 
imobilului (clădire și teren) în care funcționează Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situata pe str. Viitorului nr. 
7 din Municipiul Săcele, identificat în CF nr.103201 Săcele, nr.top.7129/3/1/1, în suprafață de 3114 mp”. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că acest conținut se regăsește la art. 2, dar dispozitivul hotărârii nu poate fi 
schimbat în întregime, întrucât se modifică obiectul proiectului de hotărâre. 

D-l Nițescu Ciprian spune că nu este posibil, deci, ca proiectul de hotărâre să aibă doar articolul pe care l-a 
menționat d-l consilier local Copoț. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că nu se pot demara procedurile de evaluare și negociere 
în vederea achiziționării imobilului, fără acordul Consiliului Local în vederea cumpărării acestuia. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că semnele de întrebare s-au ridicat întrucât sunt discrepanțe între 
raportul de specialitate care prevede demararea procedurilor de evaluare și negociere și raportul de specialitate prin 
care se solicită acordul de principiu în vederea achiziționării imobilulului. 

D-l Sterpu Cipria ia cuvântul și spune că este aceeași procedură ca aceea legată de loturile din zona Fin-Eco și 
consideră că ar trebui să fim atenți la ce cumpărăm, deoarece pe acest teren sunt edificate construcții spre piață, cu 
un statut juridic incert. 

D-l Primar spune că se știe despre aceste construcții care s-au edificat pe teren, dar evaluarea se va face pe 
terenul real, nu pe ce este in CF.     

D-l Sterpu Ciprian mai spune că înstrăinarea acestui imobil nu este vina exclusivă a edilului din acea perioadă, 
el cedându-se spre fabrică prin acordul Consiliului Local. 

D-l Primar spune că atunci nu se trecea prin Consiliul Local, semnatar fiind doar Primarul. 
        Se supune la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat prin Nota de completare și se aprobă cu  
unanimitate (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 190. 
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D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre privind darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor  Săcele R.A. a Drumului Auto 
Forestier Ramificație Șapte Izvoare, Tronson I și II 4,5 km. 
        D-nul  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 (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 191.                                                                              
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre privind includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în 
administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a Drumului Auto Forestier Valea Baciului - Șapte 
Izvoare. 
         D-nul  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 (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 192.                                                                              
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru revocarea 

H.C.L. nr. 82/22.12.2016 „privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 107/07.08.2009 privind darea în folosință 
gratuită pe termen de 10 ani a Căminului-internat din cadrul Grupului Școlar Industrial de Construcții Montaj din 
Mun. Săcele către Asociația Filantropică Medical Creștină  «CHRISTIANA»  pentru a fi utilizat ca și Cămin de 
Bătrâni, fără schimbarea destinației”. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – discuții în plen cu privire la oportunitatea rezilierii H.C.L. nr. 82/22.12.2016 
Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții în plen 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - discuții în plen, comisia a solicitat realizarea unui raport cu privire la numărul de cazuri sociale 

din Municipiul Săcele care  beneficiază de serviciile Căminului din perioda 2016-2018 și situația investițiilor 
efectuate în aceeași perioadă. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune a fost transmisă o notă explicativă în acest sens. 
D-l Primar spune că la orele 15:30 s-a primit o adresă și de la Asociația Filantropică Medical Creștină  

«CHRISTIANA» , care va fi transmisă și domnilor și doamnelor consilieri locali. 
D-na Director a Asociației Filantropice Medical Creștină  «CHRISTIANA»  ia cuvântul și spune că a primit o adresă 

prin care i se solicita situația investițiilor din ultimii 2 ani și cea a cazurilor sociale gestionate în aceeași perioadă, dar nu au 
fost informați cu privire la acest proiect de hotărâre, iar în ceea ce privește cazurile sociale, s-a purtat o corespondență cu 
Primăria, astfel, în luna iunie au solicitat încheierea unei convenții cu privire la aceste cazuri sociale, la criteriile de 
eligibilitate, dar nu s-a răspuns la aceste solicitări, ulterior  s-a venit cu un caz căruia i s-a dat curs favorabil, menționând că nu 
au refuzat nici un caz, că a existat o solicitare pentru o persoană care avea mari tulburări de comportament, dar nu se poate 
vorbi de o colaborare defectuoasă, fiind o ajutorare reciprocă de-a lungul anilor și sunt acreditați de peste 20 pentru servicii 
sociale. Totodată, dumneai afirmă faptul că de la adoptarea H.C.L.  nr. 82/22.12.2016  și până  în prezent nu au fost 
realizate investiții asupra imobilului ce face obiectul contractului de comodat și, implicit al actelor normative 
adoptate.  

D-l Țâru – avocat care reprezintă Asociația - ia cuvântul și spune că se solicită revocarea  H.C.L. nr.  82/2016 
prin care s-a aprobat modificarea duratei contractului de comodat pe o durată de  49 ani și s-a încheiat un act 
adițional în acest sens, care a intrat în circuitul  civil, a produs efecte, nefiind posibilă revocarea acesteia. Totodată, 
mai spune că ieri s-a transmis Asociației o  adresă prin care i se solicită să se comunice, până astăzi, niște informații, 
ori termenul de răspuns la solicitări este, de regulă 30 de zile, ori când Asociația a depus o solicitare în luna iunie și 
nu a primit nici un fel de răspuns, iar dacă se va adopta astăzi o hotărâre, va solicita anularea în instanță a acesteia. 

D-na Director ia cuvântul și spune că prelungirea duratei  s-a solicitat pentru a găsi un sprijin din partea unui 
sponsor, s-a solicitat un Certificat de Urbanism pentru un foaier la intrarea în cămin, pentru a avea o activitate de 
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centru de zi, de coffe shop, unde aparținătorii să poată petrece timp agreabil cu rezidenții căminului, iar în vederea 
dezvoltării serviciiilor sociale prestate au achiziționat hala de lângă cămin. Dumneaei mai diseminează copii după 
răspunsul la solicitările din partea Primăriei. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că  la momentul adoptării H.C.L. nr. 82/22.12.2016 nu s-a făcut referire la 
H.C.L. nr. 43/2013, care a rămas valabilă, cu o durată diferită, menționând că aici persistă eroarea, alături de  faptul 
că nu a fost schimbată destinația, clădirea figurând în CF ca și  „construcții administrative și social-culturale”, 
construcție neintabulată, ori situația trebuie îndreptată. 

D-l avocat ia cuvântul și întreabă cum se îndreptă eroarea, prin întreruperea duratei unui contract. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că nimeni nu are vreo problemă cu acest Cămin, dar persistă două erori, prima 

este aceea că la momentul 2016, când s-a adoptat cea de-a treia hotărâre, nu s-a știut de prelungirea duratei pănă în 
anul 2033, omisiune intenționată sau nu, fosta d-na Secretar nu a pus pe tapet acest aspect, iar a doua chestiune 
foarte importantă este aceea că toate spațiile din fostul Grup de construcții montaj nu au schimbată destinația, 
schimbarea destinației operându-se doar pentru Centrul Multicultural și Educațional, restul aparținând în 
continuarea Ministerului Învățământului, s-au întreprins demersuri pentru schimbarea destinației și se dorește 
reglementarea acestei situații, întrucât în aceeași situație se află și Centrul de zi, Ziurel, atelierele Fast și altele și 
suntem obligați să  rezolvăm situația. Dumnealui mai spune că s-a primit avizul Consiliul de Administrație de la 
Liceul Victor Jinga, documentele au fost transmise la Inspectoratul Școlar Brașov, de unde se va primi avizul, iar 
documentația  va fi transmisă la Minister, care poate aviza schimbarea destinației, dar, dacă între timp are loc un 
incident acolo, unde clădirea nu are destinația de „azil de bătrâni”, suntem în culpă și menționează că nu trebuie să 
persistăm în eroare, în 2016 s-a greșit, iar ceea ce a inițiat dorește să revoce. Totodată, spune că în accepțiunea 
dumnealui, cele 10 cazuri sociale le considera fără plată, ceea ce nu este așa, fiind vorba de un business, până la 
urmă,  plus că aceste cazuri ar trebui să fie din Săcele și o întreabă pe d-na Director dacă se regăsesc 10 cazuri 
sociale după 2016. 

D-na Director spune că vin și din anii anteriori și că plătesc diferite costuri. 
D-l Primar spune că Asociația ar trebui să susțină această cauză, în special reglementarea situației juridice a 

clădirii. 
D-na Director spune că nici un donator nu ar susține o investiție de 80.000 euro pentru edificarea unei 

construcții doar pentru o perioadă de 13 ani și menționează că au avut în permanență 10 cazuri sociale și că  70% 
din contribuții merg pe salarii, apoi sunt utilitățile și celelalte cheltuieli, latura business neexistând. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și o felicită pe d-na Diector pentru serviciile sociale prestate, specificând faptul 
că,  Consiliul Local nu dorește să împieteze activitatea Căminului, că H.C.L. nr.  82/2016 a produs efecte juridice, 
transpuse într-un act adițional și întreabă dacă au în permanență 10 cazuri sociale. 

D-na Director ia cuvântul și spune că nu au refuzat nici un caz. 
D-na Pârvu Nicoleta spune că nu cunoaște aceste cazuri sociale, nu au efectuat anchete sociale pentru internare, 

iar în decursul anilor 2017-2018 s-au făcut solicitări pentru un număr de 5 persoane care reprezentau cazuri sociale, 
iar două au fost internate doar la intervenția expresă a d-lui Primar, menționând că aceste persoane au venituri de 
2200 lei, încasate integral de Cămin. Dumneaei mai spune că acum au un caz foarte grav, Serviciul de Asistență 
Socială a depus toate diligențele pentru a-l ajuta, în problemele medicale și în ce privește actele, dar a fost refuzat 
clar la cămin, pentru că are doar 64 de ani, nu 65 și că nu este încadrat în grad de handicap. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă a avut loc un schimb de corespondență cu Asociația pe această 
speță, dacă sunt documente oficiale de cerere, respectiv de refuz. 

D-na Pârvu Nicoleta spune că a mers  personal la Cămin și s-au purtat discuții  telefonice, dată fiind urgența 
cazurilor. 

D-l Mureşan Dan Marius întreabă cine hotărăște dacă un caz este sau nu social. 
D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă în Cămin sunt internate şi persoane sub 60 de ani. 
D-na Director spune, vizavi de solicitările din partea Serviciului Social, că nu pot fi internate persoane cu 

tulburări grave de comportament. 
D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că mai nimerit ar fi fost ca, în loc să fie chemată Primăria la discuții la 

Cămin, să se vină aici pentru discuții, totodată, dumnealui mai întreabă dacă mâine se vine cu o solicitare de a se 
interna 2-3 cazuri sociale, Căminul poate da curs favorabil solicitării. 

D-na Pîrvu Nicoleta spune că aceste cazuri pe care le au acum necesită rezolvarea urgentă. 
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D-nul Mureșan Dan Marius spune că Asociația are niște responsabilități și nu are voie să răspundă negativ la 
acest tip de solicitări. 

D-na Secretar spune că ni s-au prezentat ca și cazuri sociale rezidenți ai Căminului care plătesc sume 
considerabile. 

D-na Director spune că este vorba despre o persoană care stă singură în cameră și beneficiază de toate 
serviciile psiho-socio-medicale. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă care este cuantumul pe care îl plătește un rezident al Căminului. 
D-na Director ia cuvântul și spune că undeva între min. 400 – maxim 3000 lei. 
D-na Secretar ia cuvântul și spune că în adresa transmisă se făcea vorbire de alte sume. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că atunci când s-a votat HCL nr. 82/2016 cu cele 10 cazuri sociale la 

care se angaja Asociația, s-a presupus că acestea nu vor plăti nicio contribuție, dar se pare că a fost o diferență de 
opinie. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că într-o accepțiune generală noțiunea de „social” este 
perceput ca echivalent cu „fără bani”. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că hotărârea din 2013 este valabilă până în 2033, între timp se va schimba 
destinația, ori asta este esența discuției. 
 D-na Director ia cuvântul și spune vizavi de contribuțiua unui rezident, poate fi făcută analogia cu costurile 
pe care le comportă îngrijirea unui bolnav/zi la Spitalul Municipal Săcele. 
 D-l Primar spune că nu comportă termen de comparație, că vorbim de un spital public. 
  D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că problema nu este schimbarea destinației, pentru că și cu 
revocarea acestei hotărâri, cădem în aceeași problemă, mai ales că hotărârea a produs efecte juridice, ori în iunie 
2018 Primăria a fost invitată pentru a pune bazele unei convenței, întrebarea este dacă s-a dat curs solicitării, menite 
să lămurească aspectele cu privire la cazurile sociale, astfel se știa dacă este gratuitate totală, 50% sau alt procent, 
iar dacă discuțiile sunt pe cazurile sociale, proiectul de hotărâre este fundamentat greșit. 
 D-l Primar spune că se va vedea acea adresă a Asociației, menționând că a dorit o discuție cu membrii 
Consiliului de Administrație, dar nu i s-a dat curs acestei solicitări. 
 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și pune că poate d-na Director este mandatată din partea Consiliului de 
Administrație. 
 D-na Director spune că este mandatată de către Consiliul Director. 
 D-nul Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că d-l Primar a dat  exemplu cu repercusiunile pe care le-ar 
comporta declanșarea unui incediu, dar dacă acest lucru se întâmplă într-o școală care nu este avizată ISU. 
 D-l Primar spune că ne aflăm în faza de avizare. 
 D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă de ce,  din moment ce scopul îl reprezintă schimbarea 
destinației, hotărârea din 2017 nu a produs efecte. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că adoptarea acelei hotărâri este un prim pas, fiind o întreagă procedură în 
derulare. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că este vorba despre îndreptarea unei erori, întrucât s-a dat o hotărâre 
în anul 2016, suprapunându-se cu cea din 2013, care este încă în vigoare, iar la schimbarea destinației, urmând să se 
facă prelungirea duratei în mod corespunzător. 
 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că revocarea acestei hotărâri presupune pierderea a 5 locuri sociale 
în azil. 
 D-na  Secretar spune că nu avem nici unul la acest moment. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că și ei au o culpă, dat fiind faptul că nu s-au stabilit clar dacă aceste 
cazuri sociale comportă costuri și care sunt acestea. 
 D-l Primar spune că Asociația a spus că dorește să facă investiții majore, a solicitat un Certificat de 
Urbanism, dar nu s-a produs nimic. 
 D-na Director ia cuvântul și spune că s-a achiziționat hala de lângă azil. 
 D-l Viceprimar spune că dr. Mija a făcut un lift în 10 ani, acum dispun de 20 de ani de în care se pot face 
multe. 
 D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că a existat o lipsă de dialog, care a dus la aceste carențe, lipsa unui 
protocol clar a generat această situație cu cazurile sociale și solicită ca să se analizeze toate punctele cu atenție. 
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  D-l Viceprimar spune că Municipiul a cedat un bun, cu titlu gratuit, cu ideea că primește ceva la schimb, ori 
în ultimii 20 de ani nu a beneficiat de nimic. 
 D-l Pascu Lucian ia cuvântul și spune că anul acesta au început semnele de întrebare cu privire la cazurile 
sociale, când au fost chemați la Poliție unde li s-a semnalat existența unora astfel de cazuri în Municipiul Săcele și li 
s-a cerut să intervină, în sensul plasării acestor persoane fără adăpost și aparținători și au constatat că nu au unde, 
întrucât s-a solicitat un acord verbal din partea celor de la cămin pentru internarea acolo, dar nu s-a rezolvat,  iar 
apoi au început să se creioneze un regulament în acest sens. 
 D-na Secretar spune că la momentul 2016 trebuia o anexă cu criteriile clare pentru cazurile sociale.  
 D-l Primar spune că tot acest demers este din dorința de a face un lucru bun, este nevoie de acest cămin, la 
fel cum mai sunt și altele, care a fost sprijinit pentru că se doreau investiții majore, acum este pe masă acest proiect 
pentru îndreptarea unei erori, dar votul va fi transcris nominal, iar în cazul unui incident major, se vor suporta 
repercusiunile, menționând că rămâne valabilă hotărârea din 2013, cu cele 5 cazuri sociale. 
 D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie perfectat de urgență acel protocol. 
 D-l Primar spune că nu se aștepta ca la o simplă discuție despre un caz să se întâmpine atâtea dificultăți  și că 
se va face un regulament în ceea ce privește cazurile sociale. 
   D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că are o problemă tehnică, vizavi de Extrasul CF, menționând 
că s-a făcut și Ziurelul și Centrul de Zi și cel Multicultural și întreabă de ce nu s-a dus la capăt documentația de 
dezmembrare, pentru o situație reală. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că așa cum este în CF  s-a dat și avizul de schimbare a destinației în 2017. 
 D-l Pascu Lucian ia cuvântul și spune că pentru a se putea dezmembra, trebuie schimbată destinația. 
 D-l Primar spune că aceeași situație a fost și cu blocul sportivilor din Electroprecizia, care a fost internat 
școlar și transformat în bloc de locuințe sociale și s-a muncit 1 an pentru schimbarea destinației. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că dumnealui cunoaște obiectul de activitate al Asociației și tipul serviciilor 
oferite, precizând că, în ceea ce privește condițiile oferite, acestea sunt net superioare față de orice cămin de bătrâni 
în care a mai fost și consideră că cei de acolo nu pot fi tratați drept unii care fac o afacere, pentru că oferă servicii de 
calitate și este nevoie de prestatori de servicii sociale de acest tip. 
 D-l Stoea Gheorghe spune că problemele cu cazurile sociale s-au discutat doar telefonic, este necesar să se 
reglementeze acest lucru. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nimeni nu dorește desființarea Căminului, ci reglementarea unei 
situații. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că pentru a putea face o investiție majoră, conform catalogului 
duratei de funcționare, este necesară o durată mai mare de timp, dacă nu au perioada de amortizare acoperită de 
contract, nu pot realiza investiții. 
 D-na Coman Rodica spune că pentru investiții majore, termenul de amortizare este de 50 de ani. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu se pot face investiții fără schimbarea destinației. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la celelalte clădiri aflate în aceeași situație s-au primit 
finanțări și fără acest aviz de schimbare a destinației. 
 D-l Stoea  Gheorghe spune că discuția ar trebui reluată după ce se întâlnesc juriștii. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că hotărârea din 2016 este mai folositoare pentru comunitate și ar 
trebui revocată cea din 2013. 
 D-l Primar spune că până în 2033 spațiul este al lor, în momentul când se va obține schimbarea destinației se 
vor relua discuțiile, pentru că nu există nici un scop secret, iar în maxim 1 an se va schimba destinația pentru toate 
clădirile de acolo.                                                                                                                                                                                                                                             

   Se supune la vot și se respinge cu 7  voturi  pentru,   8  abțineri – d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George 
Robert, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Băilă Gheorghe, d-l Stoea Gheorghe, 
d-l Motoc Bogdan George.  H.C.L. nr. 193.  
       D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre  
privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantități de 3 mc ( 4,84 mst) lemn de foc pentru încălzirea locuinței în 
perioada de iarnă 2018-2019,  numitului Apostol Ion- veteran de război din Municipiul Săcele.  
        D-nul  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. 
D-na Secretar anunță că votul este secret. 

          
         D-l Președinte propune ca până la centralizarea rezultatelor votului secret să se treacă la punctul nr. 7 de pe  
ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului  privind reglementarea  
cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului 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 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate  (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 195. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre pentru actualizarea Regulamentului  de vânzare a locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului 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 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate  (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 196. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din H.C.L. nr. 157/25.07.2018  pentru  completarea 
art. 1 din H.C.L. nr. 49/22.02.2018 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: 

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  (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 197. 

       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre privind declararea zilei de  22.09.2018 ca zi de gratuitate pentru  transportul public  în comun 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-l Stoea Gheorghe întreabă dacă se știe care este impactul asupra bugetului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate  (15 voturi pentru).  H.C.L. nr. 198. 
D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.10.2018-
31.12.2018. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se fac propuneri, fiind nominalizată d-na Voicescu Nicoleta Teonia. 
       Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 199. 
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        D-l Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018 și a bugetului activităților finanțate integral din venituri 
proprii pe anul 2018. 
        D-na Coman Rodica prezintă în ce constă rectificarea bugetară și unde au fost prinse sumele primite în urma 
rectificării de stat.  
         D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă este o eroare de scriere în Nota de fundamentare de la 
Spitalul Municipal Săcele, unde este prevăzută suma de 500 mii lei/lună pentru plata furnizorilor de medicamente, 
dezinfectanși, reactivi, etc. 
         D-na Coman Rodica spune că suma este corectă, dar este vorba de subvenții primite de la Fondul Unic de 
Sănătate și că în această notă au prezentat ce ar avea nevoie, dar în bugetul de acum nu s-a pus nici o sumă de la noi, 
sunt banii care au venit de la CJAS BV. 
       D-l Primar ia cuvântul și spune că Spitalul își acoperă de la Casa de Sănătate integral cheltuielile salariale și 
mare parte din zona de întreținere, menționând că începând cu anul următor nu vor mai primi sume diminuate, sunt 
sume clasificate pentru primul an de contract cu Casa de Sănătate, încasând undeva la 60-70%. 
         D-l Mureșan Dan Marius ia cuvântul și întreabă dacă luna viitoare vom avea o rectificare bugetară în care le 
vom da această sumă de 500 mii lei. 
         D-na Coman Rodica spune că acest lucru depinde de execuția bugetară. 
      Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (15 voturi pentru). H.C.L. nr. 200. 
       D-l Președinte propune să se treacă la punctul de diverse și lansează invitația la Zilele Sf. Mihai. 
       D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul şi spune că a participat la o întâlnire la Instituţia Prefectului în 
legătură cu pesta porcină unde s-a comunicat că orice întrunire unde sunt implicate un număr mai mare de persoane 
trebuie raportată la DSU. 
       D-l Viceprimar spune că în caz contrar suntem pasibili de amendă. 
       D-na Voicescu Nicoleta Teonia mai spune că li s-a comunicat că trebuie identificat un loc avizat de Agenția de 
Mediu unde să se incinereze animalele infestate, fără a afecta pânza freatică. 
       D-l Muresan Dan Marius întreabă dacă avem o evidență a animalelor la nivelul Municipiului Săcele. 
       D-l Primar ia cuvântul și spune că avem o evidență clară cu numărul animalelor. 
       D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că proprietarii trebuie informați că dacă animalele nu au CIP, nu vor 
beneficia de despăgubiri. 
        D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde solicitărilor formulate de d-nele și d-nii consilieri locali în 
ședințele anterioare. 
        D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că este o problemă cu gurile de canal din Cart. Ștefan cel Mare, unde 
câteva sunt ridicate, o altă problemă este în spațiul de joacă dinspre Armata Română sunt niște gropi. Dumneaei mai 
spune că ar trebui făcută o informare la Cibin pentru a se comunica pe zone de locuit/cartiere, câte persoane au 
încheiat contract de salubrizare, pentru a vedea câți vor plăti taxa mărită. 
 D-l Viceprimar spune că sunt sub 15.000, iar după ce s-a dat acea notificare cu privire la  contractele de 
salubrizare, numărul acestora   a crescut cu 80 și ceva la persoane juridice  și cu 200  persoane fizice. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a aprobat în Consiliul Local o taxă de salubrizare, care va intra în 
vigoare anul viitor, se va mai face o informare, iar apoi taxa va fi încorporată în impozit, fiind de 10 
lei/persoană/lună. 
 Un cetățean ia cuvântul și spune că s-a primit o scrisoare de la Cibin, care solicită numărul de persoane și cu 
privire la protecția datelor cu caracter personal, condiționând serviciile furnizate acest lucru. 
 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că trebuie să prelucreze datele personale. 
 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că atunci când se solicită acordul pentru prelucrarea datelor  se 
specifică scopul și durata prelucrării. 
 D-l Primar spune că scopul acestui demers al Cibinului este strict prelucrarea datelelor cu caracter personal, 
specificând că a completat personal un astfel de formular. 
 D-l Munteanu Gheorghe spune că a primit o lămurire de la d-l Primar cu privire la lucrările de pe str. 
Nicolae Pană, care au fost sistate, dar doar temporar, asfaltarea urmând să se facă anul acesta. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că rețeua de gaz este la 20 cm, acesta a fost motivul sistării care va fi pe 3-4 
săptămâni, s-a luat legătura cu operatorul, iar astăzi s-a avizat lucrarea. 
 D-l Munteanu Gheorghe întreabă dacă comerciantul din curtea școlii din Cernatu are dreptul de  fi acolo. 
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 D-l Primar spune că i s-a atras atenția să mute chioșcul, dar se va analiza această situație. 
 D-l Munteanu Gheorghe mai spune că Liceul Teoretic George Moroianu a câștigat titllul de Școală 
Ambasador al UE. 
 D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că cetățenii de pe str. Mărășești, Highișului și din zonă reclamă 
prezența porcilor mistreți în gospodării, menționând că este rușinos că nu avem Asociație de Vănători și Pescari și 
întreabă cine se ocupă de această problemă. 
 D-l Viceprimar spune că Facultatea de Silvicultură este deținătoarea fondului cinegetic din zonă. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că gestionarul fondului cinegetic este Universitatea Transilvania. 
 D-l Stoea Gheorghe spune că dacă s-ar fi făcut colectarea în tuburi PVC, nu ar mai fi fost probleme cu țevile 
de gaz, așa cum se întâmpină cu str. Nicolae Pană, ori rigola ia din lățimea drumului și nu este o soluție tehnică. 
 D-l Băilă Gheorghe spune că în zona bl. 14 din Cartierul Electropreciziase circulă pe un singur sens, sunt 
mașini parcate  și ar trebui să se ia măsuri în acest sens. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că intersecția Bolnoc-Schiorilor-Carierei, vizavi de Pensiunea Șoricelul, ar 
trebui sistematizată. 
 D-l Viceprimar spune că nu are un răspuns în acest sens, lucrarea nu se poate face fără aviz. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că ar putea fi montate niște semne de circulație. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că la asta se referea și el și referitor la problema cu porcii mistreți, spune că 
Ministerul Mediului dă o circulară să fie împușcați un  număr de 70-80 mii de exemplerae. 
 D-l Copoț George Robert spune c ă la intersecția str. Pandurii cu Nicolae Iorga canalizarea pluvială este 
spartă. 
 D-l Kristály László spune că cetățenii din Baciu se plângeau de starea deplorabilă a străzii Bereczki Anna, 
dar a fost remediată și se speră că va fi și remediată. 
 D-l Primar spune că a existat o problemă vizavi de apele pluviale și rețeua de canalizare menajeră, foarte 
complicată, va trebui modernizată, dar trebuie găsită o soluție. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că trebuie atenționată firma care are un cablu agățat în 
gardul Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5, Corpul B. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că dimineața se iese foarte greu din oraș, foarte mulți aleg o varinată de ocolire 
pentru că în centru este blocat accesul. 
 D-l Panait Baian Cristian ia cuvântul și spune că ar fi oportun solicitarea sprijinului Poliției Naționale pentru 
dirijarea circulației în acest punct. 
 D-l Primar spune că Poliția Națională dispune de un efectiv foarte mic la acest moment. 
 Un cetățean de pe str. Dealului ia cuvântul și spune că nu poate intra mașina de pompieri, salvare, pe str. 
Dealui, Cloșca, unde sunt parcate mașini care obtrucționează circulația în zonă. Dumnealui mai spune că apa 
pluvială se scurge în drum, deteriorând stratul de piatră. 
 D-l Primar spune că în cursul zilei de astăzi s-a încheiat contractul pentru pietruire străzi, menționând că 
piatra se cilindrează. 
 D-na Beloiu Elena spune că oamenii nu sunt atenționați cu privire la mutarea stației, ca urmare a lucrărilor, 
mulți așteptând autobuzul la vechile stații, pietonii nefiind respectați. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este un afiș în stația din Cernatu. 
 D-na  Beloiu Elena spune că pentru problema mistreților ar putea fi montate sârme la liziera pădurii. 
 Un cetățean de pe str. Unirii spune că există probleme cu infrastructura stradală, acolo sunt 2 străzi cu sens 
unic,  unde nu se întâmplă nimic, a mai ridicat problema, pentru că pe o parte nu se poate circula, ori sunt oameni 
care au nevoie la școală, la biserică și nu pot circula. 
 D-l Primar spune că se va pietrui. 
 Același cetățean spune că pitruirea nu este o soluție, s-au mai făcut astfel de intervenții, dar au fost 
ineficiente. 
 D-l Primar ia cuvântul și spune că din 189 de străzi câte sunt în Săcele, 130 sunt pietruite, doar 59 sunt 
asfaltate, menșionând că s-a demarat un proiect important în acest sens, s-a început din Baciu extinderea rețelelor de 
apa -canalizare pe 7 străzi din Baciu-Turcheș, dar fără aceste rețele nu se pot asfalta străzile, singura soluție este de 
a se reface acsete străzi pietruite ori de câte ori este necesar, dar au fost 6 episoade de ploi torențiale anul acesta. 
 D-na Beloiu Elena ia cuvântul și spune că la pietruire ar fi mai bine dacă s-ar folosi pietre de diametru mai 
mic. 
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 Un cetățean spune că ar fi oportună prioritizarea investițiilor. 
 D-l Primar spune că, în afara celor 7 străzi pe care le-a menționat, s-a semnat contract pentru încă 13 străzi 
pentru reabilitare rețea apă potabilă și canalizare din zona Baciu Turcheș, la anul rămânănd str. Bolnoc, Carierei și 
Schiorilor, iar apoi vor urma 10 străzi din zona centrală care se vor face la urgență și Valea Cernatului. 
 Același cetățean de pe str. Unirii spune că la stabilirea criteriilor de priotizare ar trebui să se țină cont și de 
ce deservește o stradă, spre exemplu str. Daniel Purcăroiu deservește o școală și o biserică și este vorba de 400 m.  
Dumnealui mai întreabă dacă lucrările sunt controlate, deoarece cei de la apă au făcut o groapă în mijlocul străzii, 
iar la orele 13:30 muncitorii se pregăteau de plecare. 
 D-l Panait Bian Cristian spune că poate se găsește, până la asfaltare, o soluție de compromis pentru aceste 
străzi pietruite. 
 Un cetățean spune că soluția ar putea fi piatra cubică care este extrem de durabilă. 
            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 18, 40. 
 
          
       
 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
                KÁDÁR TAMÁS                                                                    
 
 
                                                                              
                                                                              Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 


	JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.
	D-l Președinte propune ca până la centralizarea rezultatelor votului secret să se treacă la punctul nr. 7 de pe
	ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre pentru actualizarea Regulamentului  privind reglementarea
	cadrului general pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor tip ANL aflate pe raza Municipiului Săcele.


