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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 încheiat la data 19.12.2019, 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. 133 alin. (2), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, având următoarea ordine de zi: 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 12 decembrie 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2020 a concediului de odihna anual neefectuat din 
anul 2018 și din anul 2019 de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele - iniţiator RIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei – iniţiatori 
consilieri locali: Voicescu Nicoleta Teonia, Bălășescu Marius, Gâdea Sorin, Munteanu Gheorghe, Jitaru 
Gheorghe          
 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii estimate a Contractului de Delegare a Gestiunii 
Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierii unui 
Act Adițional în acest sens -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4; 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe 
 titularilor contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul 
Săcele, str. Bolnoc nr. 87 -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor 
contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele str. 
Bolnoc nr. 177 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului 
contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul 
 Săcele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6A - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor 
contractului de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul - teren situat în Municipiul  
Săcele, str. Viitorului nr. 79 - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  
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10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
privind proiectul  „DALI - Bretea str. Armata Română - Modernizare și reabilitare” - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

11. Proiect de de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
privind proiectul „DALI - Bretea B-dul George Moroianu - Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.  

        Avize Comisiile 1, 2, 4; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „DALI - Bretea str.Movilei - Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
privind proiectul  „DALI - Bretea str.Câmpului - Modernizare și reabilitare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul „Construire Cresă în cartierul Electroprecizia” din Municipiul Sacele – iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Rețea de apă cartier Cernatu” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Rețea de canalizare menajera cartier Cernatu”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Vilagi Sandor și Vilagi Codruța-
Mariana prin mandatar Grăjdeanu Constantin, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață 
de 20 mp înscris în CF nr.116212 al localității Săcele, nr. cad.116212 și trecerea acestuia în domeniul public 
al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea ofertei de donație și a declarațiilor de renunțare la dreptul de 
proprietate asupra unor imobile - terenuri situate în zona străzii Plugarilor și trecerea acestora în domeniul 
public al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  
imobilului în suprafață de 2554 mp curți-construcții- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului 
identificat în CF nr. 5166 Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/1 (nr.cad 623), a imobilului identificat în  CF nr. 
5167/N Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/2 (nr.cad 624), a imobilului identificat în CF nr. 115325 Săcele (Nr. 
CF vechi 3570A+100),  nr.top 7141/36/1/1/2- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor 
înscrise în CF nr.105916 Săcele, CF nr.108464 Săcele, CF nr.102388 Săcele, nr.top.1954/1/2/94, 
1954/1/2/95,  CF nr.109335 Săcele, CF nr.113846 Săcele, CF nr.111976 Săcele, cad.1631, 
nr.top.1954/1/2/29, CF nr.112689 Săcele, nr.top.1954/1/2/69 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 
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23. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 
pentru perioada 01.01.2020-31.03.2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
 

 
24. Diverse. 

- Informare cu privire la indemnizația  Consiliul de Administrație RPLP Săcele R.A. 
 
 
 
 

La şedinţă au participat: 
 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  
 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  
- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 

                   - d-l Țăruș Nicolae Romeo – Șef Serviciu Poliția Locală 
-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

                   - d-l Diniță-Ardeleanu Constantin –  Șef Birou Ordine și Liniste Publică, Pază Obiective, Circulație  
Rutieră, Evidența Persoanei 

- d-l Mangale Bogdan –Șef  Birou Administrativ 
- d-l Matei Ion – Comp. Fond locativ, spații cu altă destinație 

                    - d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  
- d-l Mircioiu Sebastian  –  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 
- d-na Bîja Ileana –  Biroul Investiții 
- d-na Vaida Marcela – Biroul Investiții 
- Pantelimon Camelia – Biroul Investiții 
- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

                   - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 
- d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Activități Sport-Turism 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
- d-l Năstase Gabriel – proiectant 
-d-na Telean Ileana – proiectant 

                    -d-na Belloiu Elena – Asociația ,,Femeile se implicăˮ 
                           
            La şedinţă au participat  17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând d-l 
Nițescu Ciprian și d-l Băilă Gheorghe.   
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Munteanu Gheorghe.  
 D-l Președinte propune, întrucât este luna decembrie, să se păstreze un moment de reculegere pentru 
comemorarea eroilor și a 30 de ani de la Revoluție.  

D-na Secretar General al Municipiului Săcele face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.  

D-na Hlavathy Zsuzsánna ia cuvântul pentru a prezenta rezultatul proiectului  ,,Caiete Săcelene- tradiţiile 
ceangăieşti ţesături, ouă ȋncondeiate şi bucate aleseˮ,  al Asociaţiei Ceangăilor Bȋrsa, finanțat din fonduri 
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele și diseminează câteva materiale realizate prin 
acest proiect.  

D-l Președinte spune că aceasta este o situație singulară, întrucât alte asociații nu au prezentat un feed-
back referitor la proiectele realizate. 
          D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, conform dispoziției nr. 1650 / 12.12.2019 și se aprobă cu 
unanimitate (18 voturi pentru). 
           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele 
din data de 21 noiembrie 2019.   
           D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru - d-na Hlavathy Zsuzsánna nu participă la 

vot). H.C.L. nr. 268. 
 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al 
 Municipiului Săcele din data de 12 decembrie 2019. 

         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 supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru - d-na Hlavathy Zsuzsánna nu participă la 

vot). H.C.L. nr. 269. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea efectuării în anul 2020 a concediului de odihna anual neefectuat din anul 2018 și din anul 
2019 de către Primarul și Viceprimarul 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  (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 270.  

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei. 
        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 Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că are o precizare cu privire la actele necesare pentru 

obținerea sprijinului  financiar, unde trebuie adusă o modificare, respectiv eliminarea din listă a Adeverinței de 
domiciliu eliberată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Populației, fiind suficient actul de 
identitate, sens în care formulează și un amendament. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că dovada domiciliului se face cu cartea de identitate. 
D-nul Sterpu Ciprian spune că dorește să formuleze un amendament, în sensul inserării unui nou criteriu de 

eligibilitate, respectiv ca soții să nu aibă datorii la bugetul local la momentul depunerii cererii. 
Se supune la vot amendamentul formulat de d-l Sterpu Ciprian și se aprobă cu unanimitate (17 voturi 

pentru). 
Se supune la vot amendamentul formulat de d- na Voicescu Nicoleta Teonia și se aprobă cu unanimitate (17 

voturi pentru). 
Se supune la vot proiectul cu amendamentele incluse și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 271.  
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea suplimentării valorii estimate a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare 
din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierii unui Act Adițional în acest sens.  
        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  12 voturi  pentru, 5  abțineri. (d-l Popa Marius Cristian, 

 d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert și  d-l Stoea Gheorghe).  H.C.L. nr. 272.  
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         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre  
privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe  titularilor contractului de concesiune și a 
prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Bolnoc nr. 87.       

    D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 47,52 euro/mp fără 

T.V.A.  
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 50 euro/mp 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și întreabă cum s-a ajuns la aceste sume. 
D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că s-a folosit același procent aplicat la primul teren vândut, respectiv s-

a operat o creștere cu un procent de 20%, întrucât prețul din  Raportul de evaluare este unul de pornire. 
D-l Stoea Gheorghe spune că s-a ținut cont de prețurile care se practică în zonă.   
D-l Sterpu Ciprian spune că ar fi oportun să se supună la vot prima dată cuantumul cel mai mare, deoarece 

dacă trece, nu se mai votează cealaltă valoare. 
D-l Președinte spune că amendamentele se votează în ordinea în care au fost propuse, astfel supune la vot 

amendamentul formulat de comisia de specialitatae nr. 1 în sensul stabilirii prețului de vânzare la 47,52 euro/mp, 
fără T.V.A., se supune la vot și se adoptă cu 12 voturi, 5 abțineri (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, 
d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert și  d-l Stoea Gheorghe). 

D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 2, în sensul stabilirii 
prețului de vânzare la 50 euro/mp, se supune la vot și se respinge cu 5 voturi pentru (d-l Popa Marius Cristian, 
 d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert și  d-l Stoea Gheorghe), 12 abțineri. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă nu trebuie întrunit cvorumul necesar pentru proiectele de 
patrimoniu. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că  proiectul de hotărâre se adoptă cu majoritate 
calificată, dar amendamentul se adoptă cu majoritate simplă. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Stoea 
Gheorghe). H.C.L. nr. 273.  
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a 
prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele str. Bolnoc nr. 177.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 47,31 euro/mp fără T.V.A.   
Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 50 euro/mp 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 2, în sensul stabilirii 

prețului de vânzare la 47,31 euro/mp fără T.V.A.   și se adoptă cu 13 voturi pentru, 4 abțineri (d-l Stoea 
Gheorghe, d-l Motoc Bogdan George, d-na Hlavathy Zsuzsánna și Géczi Gellért).  

D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 2, în sensul stabilirii 
prețului de vânzare la 50 euro/mp, se supune la vot și se respinge cu  2 voturi pentru (d-l Stoea Gheorghe, d-l 
Motoc Bogdan George), 15  voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Stoea 
Gheorghe). H.C.L. nr. 274.  

    D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de 
vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  Săcele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6A. 

 D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la  38,40, euro/mp 

fără T.V.A.   
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 

60 euro/m, cu T.V.A. 
 
        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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D-l Panait Bian Cristian spune că dorește să se  consulte cu colegii, întrucât aici poziția terenului este alta. 
D-l Bălășescu Marius spune că s-a mers pe același argument, respectiv creșterea cu 20% a prețului din 

Raportul de evaluare. 
D-l Panait Bian Cristian spune că trebuie analizat atent acest aspect. 
D-l Primar spune că prețul din Raportul de evaluare este valoarea minimală. 
D-l Stoea Gheorghe spune că argumentul a fost prețul de piață, care este de 60 euro/mp, zona,  iar în 

condițiile în care în Bolnoc se vinde cu 42-50 euro/mp, acest preț este unul corect. 
D-l Popa Marius Cristian spune că este un preț mai mic decât grila notarilor și menționează că în Bolnoc s-a 

vândut și cu 100 euro/mp. 
D-l Panait Bian Cristian spune că prețul se justifică de poziția terenului, care are toate facilitățile, de la 

asfalt, canalizare, unități de învățământ, etc. 
D-l Viceprimar spune că ar trebui analizat și câti ar fi dispuși să dea  60 euro/mp pe str. Nicolae Nicoleanu, 

pentru 83 mp. 
D-l Primar spune că valoarea este cuantificată de expert. 
D-l Paniat Bian Cristian spune că dorește să formuleze un amendament, respectiv o variană de preț între 

cele două propuse, respectv 50 euro/mp. 
D-l Géczi Gellért întreabă dacă s-a uitat cineva în acel raport de evaluare, întrucât este vorba de o bucățică 

de teren situată în colțul străzii, de 80 mp și nu se poate construi mare lucru pe ea. 
D-l Popa Marius Cristian spune că fiind mai puțin teren, valoare nu e mare. 
D-l Géczi Gellért spune că Raportul de evaluare este fundamentat. 
D-l Viceprimar spune că și-au pus și cei din Comisia 1 această problemă, că aici sunt toate facilitățile, dar 

se întoarce la cele două precedente de pe str. Bolnoc, pentru că dacă era o casă, poate merita osteneala, dar este 
vorba de 80 mp. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că trebuie să se aibă în vedere că sunt 80 mp, nu este vorba de mii de 
metri. 

D-l Viceprimar spune că nu se pot face multe pe terenul acela.  
D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 1, în sensul stabilirii 

prețului de vânzare la 38,40 euro/mp, fără T.V.A, se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi pentru, 8 abțineri  (d-l 
Popa Marius Cristian,  d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea 
Gheorghe, d-l Paniat Bian Cristian, d-l Motoc Bogdan George, d-na Lungu Mihaela). 

D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 2, în sensul stabilirii 
prețului de vânzare la 60 euro/mp, se supune la vot și se respinge cu 6 voturi pentru (d-l Panait Bian Cristian,  
d-na Lungu Mihaela, d-l Stoea Gheorghe, d-l Motoc Bogdan George,  d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț 
George Robert), 11 abțineri. 

D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Panait Bian Cristian, în 
sensul stabilirii prețului de vânzare la 50 euro/mp, se supune la vot și se respinge cu 6 voturi pentru (d-l Stoea 
Gheorghe, d-l Motoc Bogdan George,  d-l Panait Bian Cristian, d-na Lungu Mihaela, d-l Mureșan Dan Marius, 
d-l Copoț George Robert. 

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus și se respinge  cu  9 voturi pentru, 8 abțineri (d-l Stoea 
Gheorghe, d-l Motoc Bogdan George, d-l Popa Marius Cristian,  d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-
l Copoț George Robert, d-l Paniat Bian Cristian și d-na Lungu Mihaela ). H.C.L. nr. 275.  

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
pentru privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune 
și a prețului de vânzare pentru imobilul - teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 79.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la  
38,40, euro/mp fără T.V.A.   

 Comisia nr. 2 – aviz favorabil, aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 60 
euro/m, cu T.V.A. 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 1, în sensul stabilirii 

prețului de vânzare la 38,40 euro/mp, fără T.V.A, se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 abțineri  
(d-l Popa Marius Cristian,  d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea 
Gheorghe, d-l Paniat Bian Cristian, d-l Motoc Bogdan George). 
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D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 2, în sensul stabilirii 
prețului de vânzare la 60 euro/mp, se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru (d-l Popa Marius Cristian,  d-l 
Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea Gheorghe, d-l Paniat Bian Cristian, 
d-l Motoc Bogdan George), 11 abțineri. 

Se supune la vot  proiectul cu amendamentul inclus și se respinge cu 11 voturi pentru, 6 abțineri (d-l Popa 
Marius Cristian,  d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea Gheorghe, d-l 
Motoc Bogdan George). H.C.L. nr. 276.  
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI - Bretea 
str. Armata Română - Modernizare și reabilitare”.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, s-a solicitat prezența solicitantului 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Mureșan Dan Marius spune că s-au solicitat documentele corectate. 
D-na Pantilimon Camelia spune că nu este vorba de corecturi, menționând că este prezent și proiectanctul. 
D-l Mureșan Dan Marius spune că dorește să întrebe punctual anumite aspecte, cum ar fi de ce este necesar 

un bazin de retenție pe str. Armata Română.  
D-l Gabriel Năstase, din partea proiectantului, ia cuvântul și spune legat de bazinul de retenție,  că este un 

canal care trece prin acest areal, la momentul DALI neștiindu-se nimic depre acesta (adâncimea apei, 
dimensiuni, etc), ulterior s-au obținut date, iar dacă ar vrea să se deverseze în acel canal, înălțimea ar trebui să o 
poată permite, iar aunci când plouă, situația se schimbă și menționează că soluții tehnice sunt multe, iar ca 
raționament pentru DALI, este că se propune o soluție acoperitoare, dar PT-ul poate veni cu o altă soluție, astfel 
aici s-ar putea avea în vedere și puțul absorbant. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă au unde să facă acest lucru. 
Proiectanctul spune că la capătul străzii există un cămin. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă s-a făcut un studiu geo. 
D-l Gabriel Năstase răspunde afirmativ. 
D-l Stoea Gheorghe întreabă la ce adâncime este pânza freatică. 
D-l Popa Marius Cristian spune că a făcut un raport între lungimea breteleiși valoarea toală a investiției și a 

rezultat o valoare de 1332 euro/ml, în condițiile în care un metru de autostradă este de la 3000 la 4500 euro, iar 
prețul i s-a părut un exagerat. 
 D-na Ileana Telean, din partea proiectantului,  spune că s-au avut în vedere prețurile pieții, prețuri 
maximale, dar constructorul vine cu prețurile sale. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că a făcut comparație cu o structură rutieră aprobată în 2017 la jumătate 
de preț. 
 Proiectantul spune că s-a urmărit să existe un preț acoperitor, menționând că este prevăzut un locaș de 
râu și oferă informații tehnice în acest sens. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că nu îl satisface acest răspuns. 
 D-l Primar spune că d-l consilier local Popa a emis niște păreri din perspectiva unui om care se pricepe la 
toate, dar trebuie avut în vedere că aceste calcule nu se fac în metri liniari, ci în metri pătrați, întrucât trebuie 
luată în calcul suprafața și că trebuie să se facă distincția între DALI și documentația de proiectare și execuție, 
unde prețurile vor scădea dramatic. În ceea ce privește expertiza în domeniul cadastral a domnului consilier 
local, dorește să aducă în discuție faptul că s-au făcut puneri în poseseie în albia râului. Dumnealui mai spune că 
la lucrarea de la ANL Bolnoc indicatorii au fost de 7700 mii lei, iar lucrarea s-a făcut la 3 mii și ceva. 
 D-l Popa Marius Cristian spune, că într-adevăr, se pricepe la mai multe domenii , iar în ceea ce privește 
parcela 233 la momentul măsurării totul a fost în regulă, apoi apa și-a schimbat cursul, din cauza ploii, iar Codul 
civil stipulează ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri. Totodată, mai spune că referirea a făcut-o în metri liniari, 
întrucât strada este îngustă, dar are calculul și în mp, costul fiind de 147, 30 euro/mp, actualmente acesta este 
prețul  de construcție la roșu în regie proprie și chiar și așa este mare. 
 D-l Primar îl întreabă pe d-l consilier local cum poate afirma că s-a schimbat cursul albiei râului, care 
este clar același din totdeauna. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că existe documente care susțin ceea ce a afirmat, menționând că nu este 
singurul caz. Dumnealui mai spune că d-l Primar a spus că prețul de execuție a fost sub cel de proiectare în 
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situația ANL Bolnoc, menționează că a urmărit lucrarea îndeaproape și  față de ce s-a aprobat în Consiliul Local, 
si ce s-a făcut, există mari decalaje, în infrasructura drumului nu s-a așezat ce a  fost în proiect și că poate 
demonstra acest lucru cu poze. În ceea ce privește str. Tărlungului, unde iar au fost aprobați niște indicatori 
tehnico-economici, s-a constat că  jumătate din suprafața drumului nici nu există, iar în 2-3 ani structura portantă 
nu va susține traficul.  
 D-l Primar spune că era mai bine, așadar, atunci când un fost edil asfalta peste iarbă. 
 D-l Géczi Gellért spune că a verificat aceste prețuri la o firmă de specialitate din județul Harghita, iar, 
pentru această etapă, prețurile sunt cele de piață și menționează că votează, astfel, în cunoștință de cauză. 
 D-l Viceprimar spune, în ceea ce privește lucrările de până acum, că așteaptă expertizele și carotele de la 
Curtea de Conturi. 

Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 277.  
D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI - Bretea 
B-dul George Moroianu - Modernizare și reabilitare”.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții.  
Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 278.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI - Bretea 
str.Movilei - Modernizare și reabilitare”.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții.   
Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 279.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI - Bretea 
str.Câmpului - Modernizare și reabilitare”.  
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții.   
Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 280.  
D-l Viceprimar solicită o scurtă pauză. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construire Cresă 
în cartierul Electroprecizia” din Municipiul Sacele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 3 votutri pentru (d-na Voicescu Nicoleta Teonia nu participă la vot).  
D-na Voicescu Nicoleta Teonia anunță că nu participă la vot și  spune că proiectul face parte din lista 

indicativă de intervenție a proiectelor Asociației GAL, a cărui manager este și ca urmare acestei calități va face 
parte din comisia de avizare a proiectelor care se depun. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că în documentație se menționează că sursele de finanțate sunt din bugetul 
local al Municipiul Săcele. 

D-l Primar spune că proiectul este pe lista de investiții a GAL și că este o eroare. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia solicită să se corecteze această eroare. 
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Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Voicescu Nicoleta Teonia nu participă la vot).  
H.C.L. nr. 281.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Rețea de apă 
cartier Cernatu”. 

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții legat de prețul estimat 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Stoea Gheorghe spune că a făcut o analiză în baza documentelor prezentate, astfel prețul pe metru liniar  

de rețea de apă menajeră este aproape egal cu metru liniar de rețea de canalizare, chiar mai mare cu 3 euro, iar 
din experiență știe că prețul la canalizare este cu 20-30%  este mai mare, sunt cămine multe, etc și menționează 
că s-a solicitat prezența proiectantului. 

D-na Vaida Marcela spune că nu a fost informată că trebuie să vină proiectantul.. 
D-l Stoea Gheorghe spune că aceste prețuri nu au logică. 
D-l Primar spune că acestea sunt SF-uri, când se va intra pe proiectare și execuție, lucrurile vor fi alttfel, 

menționând că  trebuie să se aprobe prețurile pe 9 străzi, care sunt complexe și dificile. 
D-l Stoea Gheorghe spune că o rețea de canalizare este mai scumpă decât o rețea de  apă. 
D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă din punct de vedere bugetar nu ne afectează dacă ne încărcăm cu o 

lucrare la dublu față de valoare ei reală. 
D-l Primar spune că alocarea bugetară se face după semnarea contractului. 
D-l Mureșan Dan Marius spune că o rețea de apă clasică este undeva la 130-140 euro/ml, ori aici este 332 

euro/ml, iar o rețea de canalizare este până la 200 euro/mp, iar este de 335 euro/mp. 
D-l Primar spune că alocarea bugetară nu se face după SF. 
D-na Vaida Marcela reiterează cele spuse de d-l Primar. 
D-l Primar spune că este vorba de lucrări multianuale, multibugetare, nu trebuie cuprinsă întreaga sumă. 
D-l Popa Marius Cristian spune că se face proiectare și execuție, ori în acest caz prețurile cresc și că ar fi 

mai oportun ca proiectarea și execuție să se facă separat, cu firme separate. 
D-l Primar spune că, în urma licitației pentru acordul-cadru, s-a câștigat proiectare și execuție, menționând 

că atunci când sunt firme diferite există posibilitatea ca firma de proiectare și cea de execuție să nu se înțeleagă 
vizavi de soluțiile tehnice și nu iese nimic bun și subliniază că sunt prețurile maximale din acordul-cadru. 

D-na Vaida Marcela spune că și în cazul de la Baciu a fost aceeași firmă pentru proiectare și execuție, iar în 
proiect valoarea a fost de 9 mil lei, iar oferta pe prețurile din acordul-cadru a fost de 7 mil lei, menționând că în 
SF se merge pe prețuri maximale. 

D-l Viceprimar spune că nu se poate ieși din prețurile prevăzute în acordul-cadru. 
D-l Mureșan Dan Marius spune că la aceste lucrări nu mai pot exista scuze că nu se  pot urmări, întrucât 

sunt ale Primăriei.  
 Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 282.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Rețea de canalizare 
menajera cartier Cernatu”. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

      Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 283.   
      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul 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.  
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Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 284.   
      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Vilagi Sandor și Vilagi Codruța-Mariana prin mandatar 
Grăjdeanu Constantin, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafață de 20 mp înscris în CF 
nr.116212 al localității Săcele, nr. cad.116212 și trecerea acestuia în 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 (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 285.   

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea ofertei de donație și a declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra unor imobile - terenuri 
situate în zona străzii Plugarilor și trecerea acestora în 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 (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 286.   

         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 2554 mp curți-
construcții. 
     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 (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 287.   

     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de, la proiectul de hotărâre privind 
atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului identificat în CF nr. 5166 Satulung, 
nr.top 7141/36/1/1/1/1 (nr.cad 623), a imobilului identificat în  CF nr. 5167/N Satulung, nr.top 7141/36/1/1/1/2 
(nr.cad 624), a imobilului identificat în CF nr. 115325 Săcele (Nr. CF vechi 3570A+100),  nr.top 7141/36/1/1/2.    
     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 (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 288.   

     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor înscrise în CF nr.105916 Săcele, 
CF nr.108464 Săcele, CF nr.102388 Săcele, nr.top.1954/1/2/94, 1954/1/2/95,  CF nr.109335 Săcele, CF 
nr.113846 Săcele, CF nr.111976 Săcele, cad.1631, nr.top.1954/1/2/29, CF nr.112689 Săcele, nr.top.1954/1/2/69.    
     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 (17 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 289.   

     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2020-
31.03.2020.    
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
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Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte spune că aici trebuie înaintate propuneri. 
Astfel, d-l Panait Bian Cristian îl propune pe d-l Géczi Gellért, iar d-l Mureșan Dan Marius pe d-l Stoea 

Gheorghe. 
Se supune la vot prima propunere, respectiv în persoana d-lui Géczi Gellért și se aprobă cu 11 voturi pentru, 

6 abțineri (d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian, d-l Motoc Bogdan George, d-l 
Mureșan Dan Marius, d-l Stoea Gheorghe). 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă  cu  11 voturi pentru,  6 abțineri (d-l Popa Marius 
Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian, d-l Motoc Bogdan George, d-l Mureșan Dan Marius, d-l 
Stoea Gheorghe). H.C.L. nr. 290.   

 D-l Președinte spune că este o informare înscrisă pe ordinea de zi a ședinței de astăzi,  care a fost 
comunicată, respectiv cu privire la indemnizația  Consiliul de Administrație RPLP Săcele R.A. 

 D-l Primar spune că este vorba despre componenta variabilă. 
 D-na Marin Magdalena spune că a fost transmisă o adresă către RPLP pentru a se comunica anumite date, 

urmând ca ulterior să se stabilească. 
D-na Secretar spune că acesată componentă variabilă nu este obligatorie, iar cea fixă a fost aprobată. 
D-l Sterpu Ciprian spune că este cazul, dar nu se știe cuantumul. 
D-na Belloiu Elena spune că dorește să aducă la cunoștința Consiliului Local o propunere de politică 

publică, de bugetare participativă, prin care se dorește ca la fundamentarea bugetului Consiliilor Județene și 
Consiliilor Locale să se țină cont de drepturile familiei, egalitatea de șanse pentru toți cetățenii.  
       D-na Secretar spune că, dacă această interpelare are legătură cu bugetarea participativă, avem un proiect de 
hotărâre pe acest subiect în procedura de dezbatere publică, iar conform art. 247 din Codul Administrativ 
cetățeniipot propune proiecte de hotărâre. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că este vorba despre o politică declarativă, care nu se concretizează într-un 
proiect de hotărâre. 
 D-na Belloiu Elena întreabă dacă la nivel de Consiliu Local nu se poate ca cineva să intre în contact cu 
Agenția de Protecție a Mediului pentru ca cele măsurători pentru poluare inițiate să se facă și la Săcele. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că aceste măsurători se fac cu bani de la Mediu, trebuie făcută o 
solicitare în acest sens. 
 D-l Munteanu  Galiu, din partea societății civile, ia cuvântul și spune că a venit să prezinte niște 
probleme, menționând că este plăcut surprins de dezbaterile Consiliului Loca și de problemele abordate, dar 
despre oamenii care muncesc în domeniul agricol, al creșterii animalelor nu s-a discutat nimic, cum ar fi despre 
drumurile din câmp, pesta porcină, despre posibilitatea ca crescătorii de animale să-și continue activitatea, etc. 
 D-l Viceprimar îl întreabă dacă a primit informații în sensul că nu mai pot crește animale. 
 D-l Munteanu Galiu spune că nu a primit astfel de informații. 
 D-l Géczi Gellért spune că există o comisie constituită vizavi de pesta porcină, comisie care este 
lucrativă, a fost convocată și s-au discutat pașii procedurali care trebuie parcurși în cazul în care s-ar întâmpla 
ceva și menționează că problema este abordată, iar astăzi în ședință s-au discutat doar punctele înscrise pe 
ordinea de zi. În ceea ce privește drumurile de exploatare forestieră, formațiunea politică din care face parte, a 
solicitat în ultimii ani și a susținut acest lucru, dar a existat o problemă cu intabulările vizavi de sistemul Stereo 
70 și menționează că în 2012 unele drumuri au fost reabilitate. 
 D-l Munteanu Galiu spune, legat de pășuni, că nu au avut voie să aducă porcii la stână și porcii mistreți 
au distrus pășunile, iar ei în fiecare an le amenajează, deasemenea lupii și urșii i-au răpit peste 20 de ovine. 
 D-l Viceprimar spune că aceste animale sunt ocrotite conform legii. 
 D-l Primar spune că nu avem probleme cu pesta porcină la Săcele, au fost luate măsuri de prevenție, 
inclusiv interzicerea creșterii porcilor la stâni. În ceea ce privește drumurile de exploatare, acestea sunt inabulate 
în cea mai mare parte, un DE s-a făcut în Cartierul Raza Soarelui și în fiecare an se are în vedere pietruirea a 1-2 
drumuri, iar problemele au existat vizavi de sistemul Stereo 70. Referitor la mistreți, în fiecare zi se recoltează, 
sunt 4 fonduri de vânătoare în Săcele, iar animalele care au atacat, respectiv lupii și urșii  sunt animale protejate, 
dar pentru animalele răpite, există despăgubiri și trebuie solicitate. 
 D-l Munteanu Galiu spune că a fost despăgubit, atunci când a găsit leșurile animalelor, dar pentru cele 
care nu s-au găsit, nu poate face dovada. 
 D-l Géczi Gellért spune că în Harghita se lucrează intens pentru ca legislația să nu mai fie atât de 
restrictivă cu privire la aceste specii protejate. 
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 D-l Viceprimar spune că astăzi nu au manifestat consecvență vizavi de vânzarea de terenuri și sigur vor 
exista repercusiuni. 
 D-na Lungu Mihaela spune că Primăria a dat în judecată Școala Gimnazială nr. 5 pentru a recupera banii 
dintr-un proiect pe fonduri nerambursabile și întreabă de ce nu s-a îndreptat nominal asupra directorului care era 
coordonator de proiect. 
 D-l Primar spune că acțiunea s-a îndreptat asupra ambelor părți. 
 D-l Munteanu Gheorghe spune că la Brașov biletul este valabil 50 minute dacă mergi cu autobuzul și 
întreabă dacă ar fi posibil și în Săcele, întrucât a fost interpelat în acest sens. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că acolo este posibil, deoarece este vorba de mai multe linii, dar la noi nu este 
cazul. 
 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     . 
 
 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
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  Prof. MUNTEANU GHEORGHE 
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