
 1 

 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

 

 încheiat la data 25.04.2019, 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  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii 

Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din 

Municipiul Sacele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  Anexei 3.1 și a costului unitar pe kilometru prevăzute în  

Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 

autobuze efectuat prin curse regulate În Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului  brut total de 60,8 mii mc  de masă  lemnoasă pe picior 

destinat  recoltării  pentru anul de  producție 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii 

mc masă lemnoasă  -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe 

anul 2019 ale RPLP Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

7. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea „Scrisorii de asteptări” privind administrarea și conducerea Regiei 

Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii 

mc masă către agenții economici prin licitație/ negociere și către populație pentru nevoi locale prin vânzare 

directă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi  de 50 m
3 

lemn rotund răşinoase pentru 

industrializare (SR 1294/1993) cu capătul subţire >=24 cm, domnului Muntean Alexandru, cu domiciliul in 

Municipiul Săcele, Str. Mocanilor nr. 44 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10.  Proiect de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 

pentru anul 2020 - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul 

de Acţiune Locală Gârcini” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei  delegații din partea  Municipiului Săcele la Vire 

(Franța) și a cheltuielilor de deplasare - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

13. Proiect de de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2019 pentru 

cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate 

decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

14. Proiect de de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor 

pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit 

de interes local – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

15. Proiect de hotărâre privind repartizarea  unei unități locative sociale din Municipiul Săcele – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

16. Proiect de hotărâre privind repartizarea  a 2 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la 

S.C. Servicii Sacelene S.R.L.,  în condiţiile stabilite în Hotărârea de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017  – 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier 

Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  
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18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru definirea criteriilor și a modalității de stabilire a 

zonelor de impozitare în Municipiul Săcele - iniţiator consilier local NIȚESCU CIPRIAN; 

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Săcele a dreptului de preempțiune pentru 

cumpărarea imobilului-construcție identificat în CF 115014-C1-U2 al localității Săcele, nr.top.(1308, 1309, 

1310)/1, situat în Municipiul Săcele B-dul George Moroianu nr. 382 – – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL;  

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

nr.115591 al localității Săcele, nr.cad.115591 în suprafață de 56 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației –actualizare date imobil înscris în CF 110975 Săcele, 

nr.top 9446/1/1/3/1, domeniul privat al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

22. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului 

înscris în CF 113677 Săcele nr.top 4,5 și a imobilului înscris în CF 112796 Săcele nr.top 6,7    – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere imobil - Tabără Brădet în 

suprafață de 24.976 mp curți- construcții, domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

 

 

 

 

 

24. Diverse. 

- Informare cu privire la aprobarea Raportului referitor la finanțele publice ale județului Brașov; 

- Raportul privind modul de ducere la îndeplinire de către S.C. Servicii Săcelene a măsurilor dispuse prin 

Decizia nr. 24/20.03.2014 a Curții de Conturi a României; 

- Informare cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Curtea de Conturi a 

României de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.; 

- Informare cu privire măsurile dispuse de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 

4/01.04.2019 pentru înlăturarea deficiențelor constate la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

       

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 

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

- d-l Robu Adrian – Șef SPCLEP 

                    - 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 Mangale Bogdan –Șef  Serv. Administrativ 

- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

- d-l Plastir Florin -Copm. Transport Public 

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

- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 

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

                   -d-na Obreja Carmen - Administrator Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc 

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

                   - d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Sport-Turism 

                   - d-l Iacob Madalin  - Serviciul Cultura,Tineret,Sport,Turism 

                   - d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 
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                   - d-na Olteanu Ileana Anișoara – Contabil-șef  R.P.L.P. Săcele R.A. 

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

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

                    - d-na Băncilă-Cucurengaș Georgeta -  Dir. Economic S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

 

                   

 La şedinţă au participat toți cei  19 consilieri locali în funcție.  

Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi Gellért.  

D-l Președinte anunță că ședința este înregistrată oficial și că nu este permisă folosirea aparatelor 

personale în acest sens. 

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 28.03.2019, se supune la vot şi se aprobă cu 17 (d-l Copoț George Robert nu participă la 

vot)  - d-na  Hlavathy Zsuzsánna lipsește momentan din sala de ședințe.  

 D-na Secretar dă citire prevederilor art. 46, alin. (1) din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 

Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „Nu poate lua parte la deliberare şi 

la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al 

patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia 

situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1)”. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și anunță că nu participă la vot și la deliberări la punctul nr. 

11 de pe 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:   

    24.  Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei nr. 1 si  nr. 2  la HCL nr. 57/28.02.2019   privind aprobarea 

structurii organizatorice a Spitalului Municipal Săcele  – inițiator Ing. Popa Virgil; 

   25. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10%  din bugetul local al 

Municipiului Sacele  in vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele – 

inițiator Ing. Popa Virgil; 

     26. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 

76/18.04.2019 pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe 

anul 2019 ți modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 

exercițiului financiar pe anul 2018 – inițiator Ing. Popa Virgil; 

    27.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2019 – inițiator Ing. Popa 

Virgil.  

              D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 

Primar și conform dispoziției nr. 567 /18.04.2018  și se aprobă cu (18 voturi pentru - d-na  Hlavathy Zsuzsánna 

lipsește momentan din sala de ședință).      

              D-l Președinte ia cuvântul și propune ca, având în vedere că primul punct este strâns legat și fundamentat 

în corelație cu punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, să se înceapă deliberarea cu acesta din urmă. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

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 - d-na  Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședințe).  H.C.L. nr. 78. 

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

hotărâre  pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.   

            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 17 voturi pentru, 1 abținere. (Géczi Gellért). H.C.L. nr. 79. 
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         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  

privind privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele,  

aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

         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 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        D-na Secretar ia cuvântul și dă citire amendamentului formulat de comisia de specialitate nr. 3, în 

sensul completării art. 2 din dispozitiv, după cum urmează: ,,Pot beneficia de gratuitate totală, elevii îndreptăţiţi 

conform alin. (1), care nu au absenţe la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilităţiˮ. 

       D-l Primar spune că trebuie analizate și implicațiile financiare. 

       D-l Sterpu Ciprian spune că amendamentul a fost formulat în comisie, la propunerea d-lui prof. Munteanu și 

explică care sunt considerentele acestei propuneri, fiind efectiv vorba de a aduce la stare de egalitate pe evelii 

săceleni care învată în Săcele și cei care învată în Brașov. 

        D-l Popa Marius Cristian spune că propune ca inclusiv elevii de liceu și studenții să beneficieze de 

gratuitate totală. 

         D-na Secretar spune că dacă amendamentul ar fi formulat în comisie, ar fi putut fi făcută o simulare, pentru 

a se vedea ce implicații financiare sunt. 

 D-l Președinte spune că este o observație pertinentă, dar care implică o analiză, eventual se poate discuta 

la o dată ulterioară, în baza analizei celor de la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

 D-l Viceprimar spune că o mare parte din studenții în anii terminali lucrează. 

         Se supune la vot amendamentul propus de comisia de specialitate nr. 3 și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

            Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus  și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  

H.C.L. nr. 80. 

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

privind aprobarea volumului  brut total de 60,8 mii mc  de masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării  pentru 

anul de  producție 2019. 

         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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 81. 

           D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 5  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind aprobarea valorificării  în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă lemnoasă.  

         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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 82. 

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

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2019 ale RPLP Săcele R.A.  

        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 83. 

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

 aprobarea „Scrisorii de asteptări” privind administrarea și conducerea Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele 

 R.A.     

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
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Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că a studiat materialul primit și a transmis o serie de 

modificări. 

D-na Secretar spune că s-au făcut modificările solicitate, cu excepția uneia, respectiv cea cu privire la 

înlocuirea denumirii de ,,directorˮ cu sintagma ,,șef de ocolˮ, care nu s-a operat, deoarece în Statutul actualizat 

al Regiei apare denumirea de ,,directorˮ. 

D-l Hermenean Sorin spune că în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 apare denumirea de 

,,directorˮ, în timp ce în Codul Silvic se folosește sintagma ,,șef de ocolˮ, dar din punct de vedere practic, se 

referă la acelașă lucru, specificând că într-un act adițional la contractul său de mandat se menționează că prin 

,,directorˮ se înțelege ,,șef de ocolˮ. 

D-na Secretar spune că modificările transmise sunt de formă și s-au făcut, cu excepția celei la care a făcut 

referire anterior. 

        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 84. 

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

privind aprobarea valorificării  în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mii mc masă către agenții 

economici prin licitație/ negociere și către populație pentru nevoi locale prin vânzare directă.  

         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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 85. 

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

privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi  de 50 m
3 

lemn rotund răşinoase pentru industrializare (SR 

1294/1993) cu capătul subţire >=24 cm, domnului Muntean Alexandru, cu domiciliul in Municipiul Săcele, Str. 

Mocanilor nr. 44. 

         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 nefavorabil, cu amendament/discuții 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Sterpu Ciprian spune că a înțeles că vor primi niște informații suplimentare. 

D-na Secretar spune că s-a scos copia de patrimoniu de la Taxe și impozite  asupra imobilului și figurează 

cu o suprafață ocupată  cu 355 mp, nu doar casă de lemn, cum este în Extrasul CF, iar la Compartimentul 

comercial nu figurează cu nici o activitatea, cum se vehicula că ar închiria camere. 

D-na Iordache Mihaela spune că din ancheta socială rezultă că sunt 14 camere, la 4 persoane, de aceea a 

fost această ipoteză și că se merge pe premisa să se ofere ajutor celor care au nevoie, aici suprafața este mare,  

dețin 3 autoturisme. 

D-l Sterpu Ciprian spune că un alt aspect discutat a fost cu privire faptul că cei care primesc un astfel de  

ajutor din partea Primăriei, în caz de calamități naturale/dezastre să aibă asigurare, dacă este posibilă, din punct 

de vedere legal,  condiționarea ajutorului de încheierea acestei asigurări obligatorii care să se refere exact la 

ajutorul cerut.  

D-na Secretar spune că asigurarea obligatorie trebuie oricum încheiată, dar trebuie văzut dacă acoperă 

riscul de incendiu. 

D-l Sterpu Ciprian spune că se știe că asigurarea obligatorie nu acoperă riscul de incendiu, dar ceea ce 

doresc este ca, dacă legea o permite, să se condiționeze acordarea  ajutorului de încheierea unei asigurări care să 

asigure tipul de risc pentru care s-a acordat ajutor, transmiterea unei scrisori oficiale prin care să se aducă la 

cunoștință  celor care au solicitat ajutorul că trebuie să faca asigurare, altfel se poate ajunge la situația ca să se 

solicite acest tip de ajutor de mai multe ori pentru aceeași proprietate.  

D-l Președinte spune că se votează oricum, iar dacă se ajunge la acest tip de situație ei dispun și că ar fi 

oportun să existe un regulament de acordare, dar trebuie analizat dacă acest lucru este posibil din punct de 

vedere legal.  
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D-l Viceprimar spune că  aici se pornește de la o falsă premisă, că dacă au 13-14 camere au făcut ceva ilicit, 

ori acest amendament ar trebui folosit în toate cazurile de acest tip și menționează că  au mai existat cazuri de 

acest tip  unde s-a acordat ajutor , cum a fost în cazul Pensiunii Gențiana, ori acordarea ajutorului nu ar trebui să 

aibă drept criterii situația financiară a păgubitului. 

D-l Stoea Gheorghe spune că s-a discutat asupra cantității de lemn, care este foarte mare, cu 50 mc lemn, 

respectiv cu 30 mc de cherestea finită  se pot edifica două case. 

D-l Popa Marius Cristian spune că încă din mandatul trecut s-a pus problema să se prezinte un  mic deviz 

vizavi de suprafața afectată  și  cât material  este nevoie pentru reparații, ceea ce s-a făcut de vreo două ori  și s-a 

acordat de două ori cantitatea de material lemnos fasonat necesar. 

D-na Secretar spune că există un Proces Verbal de la ISU unde se menționează că a fost afectată o suprafață 

de 100 mp. 

D-l Popa Marius Cristian spune că o cantitate de 25 mc ar fi suficientă. 

D-l Sterpu Ciprian spune că au venit cu o propunere, nu cu un amendament, întrucât  nu aveau informații cu 

privire la legalitatea acestui aspect, dar consideră că este de bun simț ca să avertizeze pe cei afectați  și care cer 

ajutor să se acopere, pe viitor, cu o  asigurare pentru situația respectivă.  

D-l Președinte spune că ar fi utilă elaborarea unui regulament unde să se prevadă și acest aspect, precum și  

prezentarea unui  deviz. 

D-l Popa Marius Cristian spune că dorește să formuleze un amendament, în sensul acordării unei cantități 

de 25 mc, pe baza materialelor analizate. 

D-l Stoea Gheorghe spune că în acest mod se creează un precedent și ar trebui ca proprietarii să-și asigure 

locuințele. 

D-l Președinte spune că a fost printre primii care a  formulat o astfel de necesitate și a venit cu ideea de a-i 

ajuta pe cei care se confruntă cu astfel de situații cu material lemnos, ori nu se poate vorbi de un precedent, iar 

cazurile sunt puține și  le stă în putere să îi ajute, volumul nefiind mare, dar menționează că ar fi util să existe o 

valoare a materialului lemnos, întrucât în materialul prezentat nu erta trecută. 

D-na Secretar spune că nu avem prețul la lemn aprobat, din acest motiv nu este dată valoare materialului 

lemnos. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

Se supune la vot amendamentul formulat, acordării unei cantități de 25 m
3
 lemn rotund răşinoase pentru 

industrializare (SR 1294/1993) cu capătul subţire >=24 cm  și se  aprobă cu cu 14 voturi pentru, 5 abțineri. 

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru  

stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2020. 

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, cu amendament 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Sterpu Ciprian spune că amendamentul este formalat în sensul ca indicele aplicat pentru clădirile 

nerezindențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice să rămână neschimbat, respectiv 0,6%, menționând că 

amendamentul este făcut de dumnealui, nu de întreaga comisie. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că indicele nu este unul mare, dând exemple de la alte localități, astfel 

Broșovul aplică un indice de 1,3%, Râșnovul 1,2%, Făgărașul care este un municipiul similar are 1,12%. 

D-l Nițescu Ciprian spune că a semnalat o eroare materială. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că s-a corectat. 

D-l Președinte spune că un alt municipiu,  care este comparabil cu Municipiul Săcele,  respectiv Odorheiul 

Secuiesc are de cel puțin 2 ani coeficientul de 1,3%. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că s-a mers cu 1% foarte mulți ani, până la modificarea Codului Fiscal din 

2016. 

D-l  Sterpu Ciprian spune că unii consilieri locali care acum 3 ani solicitau să se meargă pe minim la toate 

articolele, d-na Voicescu, d-l Bălășescu, acum nu au nici o problemă cu majorări, iar mediul de afaceri nu e 

tocmai bine și ar propune cumpătare. Totodată întreabă care dacă există o proiecție cu cât crește bugetul dacă se 

aprobă această majorare de 16%. 

D-na Primar ia cuvântul și spune că  s-au văzut elementele comparative, suntem undeva la jumătate și că 

această creștere, singură, de fapt,  de la 0,6% la 0,7% nu are un impact devastator asupra mediului de afaceri și 

menționează că nu dorește tratarea ,,electoralăˮ a acestei probleme. 
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D-l Sterpu Ciprian spune că nu este ceva conjunctural, nu este ceva electoral, că aceeași abordare a avut-o 

de 2 ani și consideră că mediul de afaceri trebuie stimulat cprin niște facilități, la fel cum a avut abordarea și d-l 

Primar în campania electorală. 

D-l Primar spune că mediul de afaceri a primit facilități, care nu sunt obligatorii și că S.C. Electroprecizia 

S.A. constituie un exemplu în acest sens. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă ce se întâmplă cu ceilalți operatori economici. 

D-l Primar spune că vorbim de parc industrial. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă S.C. Electroprecizia S.A.  este scutită de această creștere. 

D-l Mircoiu Sebastian spune că nu, li se dădea suma de 200.000 euro pentru o perioadă de 3 ani, că a fost. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că agenții economici au nevoie de o infrastructură viabilă, pentru care este 

nevoie de bani la buget, astfel încât dumnealui propune majorarea indicelui la 0,8%. 

D-l Bălășescu Marius îl întreabă pe d-l Sterpu dacă din 2016, perioada la care dumnealui face referire nu  

s-au schimbat lucrurile, avem o dinamică în zona veniturilor, rămânem într-o zonă rezonabilă, se poate face ceva 

pentru infrastructură, iar creșterea este suportabilă și nu este obordare electorală. 

D-l Panait Bian Cristian spune că rămânerea pe minim  a fost  pe fondul modificărilor Codului Fiscal, 

intrase Legea nr. 227/2015 care aducea majorări foarte importante pe teren, iar Consiliul Local a venit pentru a 

contracara efectele, venind în sprijinul mediului de afaceri și a cetățenilor, de atunci s-a mers cu 0,5%, foarte 

puțin,  ceea ce a fost un respiro binemeritat pentru agenții economici și că acum  trebuie să ne aliniem celorlate 

localități.   

D-l Viceprimar întreabă dacă în Procesul verbal pe care îl are d-l Sterpu din 2016 este trecut nominal cum 

s-a votat și ar fi fost normal să nu precizeze doar două nume cu privire la cei care au votat  acel amendament, 

fiind mai mulți. 

D-l Președinte spune că atunci a fost aprobat în unanimitate. 

D-l Sterpu Ciprian spune că a citit  dintr-un Proces verbal și  că acum 3 ani  consilieri locali care sunt și 

acum au susținut să se  meargă pe minimum la  toate articolele  și dă citire unor interpelări impozitare și 

menționează că are o abordarea constantă referitoare la acești indici. 

D-l Președinte spune că toți au aprobat aceste valori minime la momentul 2016, dar în 2019 s-au schimbat 

lucrurile,  valorile de impozitatre ale terenurilor pe care se află aceste clădiri sunt tot la minim și întreabă care ar 

fi valoare de impozitare a unei clădiri, dacă d-l Mircioiu poate da un exemplu. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că impozitarea  la persoanele juridice se face în funcție de evaluare. 

D-l Președinte face o simulare rapidă  la o clădire deținută de dumnealui  de 825 mp, evaluată, pentru care 

plătește în jur de 400 și ceva lei impozit pe an, la valoarea de 0,2%, dacă ar fi să facă calculul la 0,7%  ar 

însemna că plătește impozit 1400/an și pe clădire și pe teren   

D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă este pe persoană fizică sau pe persoană juridică clădirea. 

D-l Președinte spune că pe persoană fizică. 

D-l Sterpu Ciprian spune că avem o problemă, dacă votăm indicii așa și  nu -i egalizăm indicii în două 

situații, astfel dacă avem două clădiri cu destinația de spălătorii auto pe aceeași stradă, vizavi una de alta, una 

clădire persoană juridică, una persoană fizică, care face comodat către un S.R.L și face aceeași activitate 

comercială, una plătește 0,2%, una 0,7%. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că este legea care specifică acest lucru. 

D-l Președinte consideră că această discuție nu este pertinentă și întreabă dacă d-l consilier Sterpu știe care 

este impactul. 

D-l Sterpu Ciprian spune că l-a întrebat pe d-l Primar care este creșterea la bugetul local. 

D-l Președinte spune că la o clădire de 800 mp, creșterea ar fi undeva la 100 lei. 

D-l Viceprimar face o paralelă cu o taxă de închiriere, care la o clădire de 700 mp este undeva la 5000 lei 

lunar, iar noi vorbim de un impozit de 500 lei. 

Se supune la vot amendamentul formulat de d-l Sterpu Ciprian și se respinge cu 6 voturi pentru, 13 abțineri. 

Se supune amendamentul propus de d-l Jitaru Gheorghe  și se respinge cu  8  pentru, 11 abțineri. 

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Kristály László) .  H.C.L. nr. 87. 

D-l Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv 17 voturi pentru, 2 

împotrivă. H.C.L. nr. 86. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 11  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociaţia „Grupul 

de Acţiune Locală Gârcini”.  

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



 8 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 1 abținere (d-na Voicescu Nicoleta Teonia). 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru - d-na Voicescu Nicoleta Teonia nu participă 

la vot).  H.C.L. nr. 88. 

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

hotărâre privind aprobarea deplasării unei  delegații din partea  Municipiului Săcele la Vire (Franța) și a 

cheltuielilor de deplasare.  

        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 Președinte anunță că votul este secret, iar persoanele nominalizate nu vor primi buletin de vot și dă 

citire nominalizărilor făcute, respectiv: D-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Motoc Bogdan George, d-l Băilă 

Gheorghe, d-l Nițescu Ciprian, d-l Panait Bian Cristian și d-l Kádár Tamás. 

D-nul Președinte propune ca până la centralizarea buletinelor de vot să se treacă  la punctul nr. 13 de pe 

ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna 

martie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în 

altă localitate decât cea de reşedinţă.  

        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 90.   

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

hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local.  

        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, respectiv completarea componenței comisiei cu cel puțin un 

jurist 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt compartimente specializate în acest sens care pot îndruma 

activitatea comisiei. 

D-na Secretar spune că modificările s-au adus la  nivelul persoanelor nominalizate din aparatul de 

specialitate al Primarului, dar se poate propune un jurist din rândul membrilor Consiliului Local. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că din componența comisiei lipsește un expert și întreabă dacă juristul 

solicitat este asimilat expertului. 

D-l Sterpu  Ciprian spune că anul trecut a fost de folos experiența de specialitate a d-nei Secretar. 

D-na Secretar spune că rămâne în continuare la dispoziția comisiei, lucru pe care îl reiterează și d-l Primar. 

D-na Secretar mai spune că există în Regulament prevederea că se poate consulta un expert și că 

componența comisiei a fost dată în integralitatea sa prin hotărâre de Consiliu Local, motiv pentru care orice 

modificare trebuie decisă tot în plenul Consiliului Local. 

D-l Munteanu Gheorghe spune că au solicitat un jurist în comisie ca urmare a experiențelor anterioare. 

D-l Primar spune că în locul d-lui  Birișu Dumitru poate fi numită d-ra Dascălu Bianca. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna propune să se coopteze și un expert indepedent. 

D-na Secretar spune că expertul trebuie plătit. 

D-l Sterpu Ciprian spune că problemele cu care s-au confruntat au fost de natură juridică. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia propune un amendament, în sensul înlocuirii d-lui Birișu Ioan Dumitru cu 

d-ra Dascălu Bianca pentru a face parte din Comisia de evaluare și selectionare a cererilor pentru finanțări 
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nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local, se 

supune la vot  și se adoptă cu 19 voturi pentru.  

D-na Secretar spune că în lege se stipulează că expertul nu se plătește, iar în regulament se specifică faptul 

că comisia poate, înainte de a începe analiza proiectelor, să coopteze un expert, dar problema este cine se va 

implica fără plată. 

D-l Președinte spune că dacă în regulament se stipulează cu privire la expert, amendamentul în acest sens 

nu ar avea rost. 

D-na Secretar dă citire alineatului din regulament cu privire la expertul independent. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul și își retrage amendamentul. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul  formulat de d-na consilier local Voicescu inclus și se aprobă 

cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 91. 

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

hotărâre privind repartizarea  unei unități locative sociale din 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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 92.   

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

hotărâre privind repartizarea  a 2 unităţi locative din fondul locativ preluat prin protocol de la S.C. Servicii 

Sacelene S.R.L.,  în condiţiile stabilite în Hotărârea de Consiliul Local nr. 269/21.12.2017.  

        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 93. 

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

hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan 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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 94. 

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

hotărâre privind constituirea unei comisii pentru definirea criteriilor și a modalității de stabilire a zonelor de 

impozitare 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. 

Pentru acest punct a fost propusă și aprobată ca modalitate de vot, votul deschis și se fac propunerile, în 

persoana d-nilor consilieri locali Nițescu Ciprian, Bălășescu Marius și Géczi Gellért . 

D-l Sterpu Ciprian spune că persoanele se votează nominal.    

     Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 95. 

     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Săcele a dreptului de preempțiune pentru cumpărarea 

imobilului-construcție identificat în CF 115014-C1-U2 al localității Săcele, nr.top.(1308, 1309, 1310)/1, situat în 

Municipiul Săcele B-dul George Moroianu nr. 382.  

        D-nul 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 96. 

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

hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.115591 al 

localității Săcele, nr.cad.115591 în suprafață de 56 mp.  

        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 97. 

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

hotărâre privind  aprobarea documentației –actualizare date imobil înscris în CF 110975 Săcele, nr.top 

9446/1/1/3/1, domeniul privat al Municipiului Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții în plen 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că s-au mai purtat discuții  în comisie și cu altă ocazie în 

acest sens, cu privire la modul în care Consiliul Local aprobă o documentație cadastrală, ori aceasta este 

aprobată de către specialiștii OCPI și consideră oportun să se transmită o adresă către OCPI  Brașov prin care să 

se întrebe în ce bază  se cere ca să se aprobe de către Consiliul Local ceea ce trebuie . 

D-na Secretar spune că în baza Legii nr. 215/2001 Consiliul Local aprobă documentațiile cadastrale. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă de ce trebuie să se mai meargă la OCPI în această situație, de ce nu se 

depune direct la Cartea Funciară. 

D-l Brânzea Ovidiu spune că aceasta este forma agreată, documenațiile care au fost aprobate în Consiliul 

Local cu sintagma ,,se însușește documentația cadastralăˮ au fost respinse de Cartea Funciară. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 98. 

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

hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF 

113677 Săcele nr.top 4,5 și a imobilului înscris în CF 112796 Săcele nr.top 6,7.  

        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 99. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale – primă înscriere imobil - Tabără Brădet în suprafață de 

24.976 mp curți- construcții, domeniul public al Municipiului Săcele.  

        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 100. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  modificarea anexei nr. 1 si  nr. 2  la HCL nr. 57/28.02.2019   privind aprobarea structurii 

organizatorice a Spitalului Municipal Săcele. 

          D-na Manager ia cuvântul și spune că la ultima modificarea a structurii organizatorice a Spitalului 

Municipal Săcele s-a omis  suplimentarea cu un post  de  medic  specialist  ortopedie si traumatologie  motivat 
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de numărul mare de prezentări  în cadrul Spitalizării de zi - Ortopedie  şi Traumatologie  şi un post de farmacist 

primar, întrucât legea obligă să existe un farmacist-șef, indiferent de numărul de paturi, post care a fost ocupat. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru – d-l Stoea Gheorghe lipsește momentan din 

salade ședință ).  H.C.L. nr.  101. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 25  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10%  din bugetul local al Municipiului 

Săcele,  în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele.  

D-na Manager ia cuvântul și spune că la ultima întâlnire cu d-na Ministru al Sănătății au aflat că toate 

unitățile medicale din Brașov au  primit această machetă  încă din octombrie noiembrie anul trecut,  Săcele a 

primit-o abia săptămâna trecută, a fost  completată și transmisă  către DSP, repectiv Ministerul Sănătății,  dar  

fără acordul de principiu , în conformitate cu prevederile legale în vigoare,  de cofinanțare cu sustenabilitate 

financiară 10%, nu pot depune la Ministerul Sănătății. Dumneai mai spune că este vorba de finanțare numai de 

aparatură medicală și mijloace fixe, fără infrastructură tehnică. 

D-l Primar spune că este vorba de o finanțare de 8,672 mii lei. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru – d-l Stoea Gheorghe lipsește momentan din 

salade ședință ).  H.C.L. nr.  102. 

         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 26  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 76/18.04.2019 pentru 

aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019 și 

modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului 

financiar pe anul 2018. 

     D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul nr. 12, respectiv : d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 15 

voturi pentru, 3 împotrivă; d-l Motoc Bogdan George: 17 voturi pentru, 1 împotrivă; d-l Băilă Gheorghe: 16 

voturi pentru, 2 împotrivă; d-l Nițescu Ciprian: 18 voturi pentru, 0 împotrivă; d-l Panait Bian Cristian: 11 voturi 

pentru, 7 împotrivă și d-l Kádár Tamás: 15 voturi pentru, 3 împotrivă. H.C.L. nr.  89. 

       D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că este vorba despre îndreptarea unor erori materiale, respectiv la 

coloana Spital Municipal Săcele, suma de 4,5 mii lei se va inscrie la cod indicator 30.10.50 Alte venituri din 

proprietate, în loc de cod indicator 30.10.05.30 Alte venituri din concesiuni și închirieri de către institutțile 

publice, iar la coloana Municipiul Săcele, suma de 30 mii lei, se va înscrie la cod indicator 84.10.50 Alte 

cheltuieli în domeniul transporturilor, în loc de cod indicator 84.10.03.03 Străzi. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru – d-l Stoea Gheorghe lipsește momentan din 

sala de ședință ).  H.C.L. nr.  103. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 27  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2019. 

D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că execuția s-a făcut la nivel de 1/12 la fiecare lună, având în 

vedere că nu am avut buget, astfel, în urma analizei privind veniturile încasate la nivelul Primariei Municipiului 

Săcele la trimestrul I 2019, s-a constatat că prevederile bugetare trimestriale în sumă de 14.958,87 mii lei s-au 

realizat în proporție de 71,80% , față de încasările realizate în sumă de 13.666,51 mii lei și 23,62%,  față de 

prevederile bugetare anuale în suma de 45.479,67 mii lei. 

Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 2 abțineri – d-l Popa Marius Cristian și d-l Sterpu Ciprian  

( d-l Stoea Gheorghe, d-l Nițescu Ciprian și d-l Copoț George Robert lipsesc momentan din sala de ședință).  

H.C.L. nr. 104. 

        D-nul Președinte spune că sunt informări pe ordinea de zi, care au fost transmise electronic și  propune să se 

treacă la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde solicitărilor din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

            D-l Copoț George Robert spune că a fost de nenumărate ori la Spitalul Municipal Săcele și  a constatat  

că foarte multe mașini parchează în curtea interioară, iar spațiul de parcare  nu este  suficient. 

 D-l Primar spune că a cerut oferte în vederea extinderii parcării, care este un proiect urgent și important. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia  întreabă dacă nu se poate, la urcare, pe partea dreaptă, unde este acea 

vale, să fie închisă și să se creeze o parcare exterioară. 

 D-l Primar spune că este vorba de un teren privat și se analizează ce înseamnă amenajarea unei parcări 

mari pe partea dreaptă, 50 m în incinta Spitalului, 10 m în afară. 

 D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că este o problemă cu transportul și că ar fi utilă crearea 

unui traseu către Spital. 

 D-l Băilă Gheorghe spune că la bl. 10, în curbă este o groapă foarte mare. 
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 D-l Munteanu Gheorghe spune că în Cartierul Gârcini se construiește/s-a construit o biserică, unde se 

intră prin curtea școlii, iar cerința preotului paroh ar fi să se asigure o cale de acces directă, dinspre șosea, efectiv 

să se facă o poartă. O altă problemă pe care o semnalează d-l consilier local este cea a parcărilor, astfel, în fața 

bl. 34 și a magazinelor de acolo se parchează, înregistrându-se incidente din acest motiv, deși există și alte locuri 

de parcare în zonă. Dumnealui mai spune că și la Clubul Elevilor se parchează ilegal și că și de la Liceul 

Tehnologic Victor Junga li s-a promis o prezență mai activă în zonă a polițiștilor locali, mai ales la ieșirea 

elevilor, în jurul orelor 12-13, necesară, de altfel în preajma tuturor școlilor. D-l consilier local spune că 

locuitorii de pe str. Nicolae Pană sunt mulțumiți de lucrarea executată, dar lucrarea a rămas neterminată, 

existând mormane de pământ dincolo de borduri și solicită sprijin în acest sens. 

 D-l Jitaru Gheorghe spune că a fost împreună cu d-l Primar în Cartierul Electroprecizia și au identificat o 

serie de probleme. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că a avut o discuție cu d-l Viceprimar cu privire la 

ecologizarea str. Câmpului de la Paniti, la ridicarea canalelor de pe str. Petöfi Sándor și din Cartierul Ștefan cel 

Mare. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune, legat de salubrizare, că s-au făcut eforturi foarte mari în ultima perioadă, 

la T elescaun în Bolnoc, în toate cartierele, str. Tărlungului – zona neasfaltată, până la centură, în zona Subobrej, 

în Cart. Gârcini, unde s-au depus eforturi suplimentare, întrucât noaptea se aruncă gunoaie.  

        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 17, 45. 
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