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ROMANIA 
JUDETUL BRA$0V 

PRIMA.RIA MUNICIPIULLUI SA.CELE 
Str. P iata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail : primaria@municipiulsacele.ro 

HOTARAREA Nr. 268 Data: 19.12.2019 

HOT A.RARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edinfei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 
din data de 21 noiembrie 2019 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ord inara in data de 19.1 2 .2019, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 91195/12.12.2019 al initiatorului - Primar - ing. Popa Virgil, 

precum ~i necesitatea ~i obligativ itatea aprobarii Procesu lui - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele, in conformitate cu prevederile legale in materie; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 91198/12.12.2019 a l Compartimentu lui Relatii Consiliul 
Local ~ i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Luand la cuno~tinta de continutul Procesului - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local a l 
Municipiului Sacele; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. (1); art. 138, alin. (13) - (17) ; mt. 139, alin. (1); art 196 alin. ( 1) lit. a); art. 
197 alin. (1) ~i art. 243 , alin. (1), lit. a) privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Sacele din data de 2 1noiembrie 2019. 

RGHE 

Redactat: lnsp. Aciiroaie Elena/5e,fa_ 

CONTRASEMNA T 
S ECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fast adoptata : 16 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 17 ( d-na Hlavathy Zsuzsanna nu participa la vat) 



JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

ANEXA LA I-I.CL. NR. 268/19.12.2019 

Nr. 

PROCES VERBAL 

mcheiat la data 21.11.2019, orele 16,00, la sediul 
Primariei Municipiului Sacele, sala de §edinte, cu ocazia 

Intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara 

Sedinta ordinara a fost convocata In confmmitate cu prevederile rut. 133 alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, avand urmatoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al §edintei extraordinru·e convocate de Indata a 

Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 15 octombrie 2019 - initiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare privind aprobru·ea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 24 octombrie 2019 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului 
Local al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Primariei Municipiului 
Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna octombrie 
2019 pentru cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care I~i desra~oara activitatea profesionala In alta 
localitate decat cea de re§edinta - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3,4; 

6. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 80/2019 privind aprobarea u~or facilitati 

pe mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apru·tinand S.C. Servicii Sacelene 

S.R.L. - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

7. Proiect de hotarare privind actualizarea Anexei 3 .1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

transport public local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate In Municipiul Sacele nr. 1, din 

23.03 .2017, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare din Municipiul Sacele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 ~i 1ncheierii unui Act 

Aditional in acest sens - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 4; 
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9. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritatc cuprinzand solicitantii 1ndreptatiti sa primeasca 1n 
anul urmator o locuinta sociala, 1n ordinea de prioritate stabi lita de Comisia de atribuire a spatiilor de locuit 
ce se afla 1n patrimoniul Municipiului Sacele - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

10. Proiect de hotarare privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 15.908,42 lei fiira T.V.A., din 
bugetul Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A., catre Primaria Municipiului Sacele, reprezentand 

pomi de Craciun- initiator PRIM AR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

11. Proiect de de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta, anexa 
~i 1mprejmuire" - str. LC. Bratianu, nr. 14A, Municipiul Sacele - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

12. Proiect de hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 
1nscris In CF nr. 103693 Sacele, nr. cadastral 103693 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor 
categoria de folosinta drumuri de exploatare (DE-uri) ~i a imobilelor categoria de folosinta ape curgatoare 
(HC-uri) - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare, a numitilor Nistor-Constantinescu Daniel ~i 

Nistor-Constantinescu Alina-Bianca, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren 'in suprafata de 60 i 
1nscris In CF nr.116450 al localitatii Sacele, nr. cad.116450 ~i trecerea acestuia 1n domeniul public al 
Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

15. Proiect de hotarare privind atestai·ea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a 
imobilului Inscris 1n CF nr. 107512 Sacele, nr.cad.107512, In suprafata de 311 mp - initiator PRJMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

16. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor 
!nscrise In CF nr. 115577 Sacele, nr. top.469/2/3 - 470/2/3, CF nr.101030 Sacele, CF nr.101032 Sacele, CF 
nr.111453 Sacele, CF nr.111454 Sacele, CF nr.111863 Sacele, CF nr.111444 Sacele, CF nr. l 08397 Sacele -
initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4 

17. Proiect de hotarare privind acordarea unui drept de servitute de trecere In favoarea S.C. DEN COP AN S.R.L. 

asupra terenului In suprafata de 51 mp identificat In CF nr.107439 Sacele, nr. cad.107439 teren situat In 
Municipiul Sacele, zona strazii Campului - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. ( 

18. Proiect de hotarare privind acordarea contra cost a cantitatii de 10 me lemn roturid ra~inoase pentru 
industrializare (SR 1294/1993 ), cu diametrul la capatul subtire >= 24 cm, numitului Kocsis Gavril 

domiciliat In Municipiul Sacele, str. Oituz nr. 13 A - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

19. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 16 me lemn rotund ra~inoase pentru 
industrializare (SR 1294/1993 ), cu diametrul la capatul subtire >= 24 cm, catre Liceul Tehnologic 
,, Victor Jinga" din Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

20. Diverse. 
Sesizare cu privire la emitere Ce1iificat Urbanism; 
Solicitare punct de vedere cu privire la cererea nr. 67632/2019; 
Solicitare cu privire la PUZ -ul ,,Garcinul Mic" 
Info1mare cu privire la Hotararea nr. 353/2019 In dosarul nr. 1218/62/2018. 
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La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Gadea Sorin 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovat Alina - Arhitect-$ef 
- d-1 Tarn~ Nicolae Romeo - $ef Serviciu Politia Locala 
- d-na Coman Rodi ca - $ef Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare Buget Ordonantare C.F .P 
- d-1 Dinita-Ardeleanu Constantin - $ef Birou Ordine ~i Liniste Publica, Paza Obiective, Circulatie 

Rutiera, Evidenta Persoanei 
- d-1 Mangale Bogdan - $ef Birou Administrativ 
- d-ra Dascalu Bianca - Comp. Juridic 
- d-1 Branzea Ovidiu - $ef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
- d-na Marin Magdalena - Comp. Resurse Umane 
- d-1 Plastir Florin - Comp. Transport Public 
- d-na Acaroaie Elena - Comp. Relatii Consiliul Local 
- d-na Radu Gabi- Comp. Patrimoniu 
- d-1 Biri~u loan Dumitru - Compartiment Activitati Sport-Turism 
- d-1 Lungu Costin Drago~ - Administrator Centru Multicultural ~i Educational 
- d-na Szabo Roxana Andreea - Administrator Cantina Sociala Sacele 
-d-na Belloiu Elena - Asociatia ,,Femeile se implica" 
- societatea civila 

La §edinta au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali In functie, absentand d-na 
Hlavathy Zsuzsanna. 

$edinta a fast prezidata de d-nul consilier local Munteanu Gheorghe. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele face apelul nominal, In confmmitate cu prevederile legale 

In vigoare. 
D-1 Pre~edinte da cuvantul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
D-1 Primar face cunoscut temeiul legal In baza caruia functioneaza suplimentarea ordinii de zi §i da citire 

proiectului de hotarare avut 1n vedere, respectiv: 
20. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului activitatilor finantate 

integral din venituri proprii pe anul 2019 ~i modificarii Programului de investitii publice finantate din 
excedentul anual rezultat la 1ncheierea exercitiului financiar al anului 2018- initiator Primar Ing. Popa Virgil. 

D-1 Pre~edinte anunta ca cei care doresc sa ia cuvantul, dupa epuizarea ordinii de zi, trebuie sa 
completeze fmmularele de consimtamant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele anunta ca dore~te sa reaminteasca faptul ca, In exercitarea 
..1tributiilor care le revin, d-nii ~i d-nele consilieri locali trebuie sa aiba in vedere respectarea prevederileor art. 
228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la conflictul de interese. 

D-1 Geczi Gellert ia cuvantul ~i spune ca la punctul nr. 17 nu participa nici la dezbateri, nici la vot, 1ntrucat 
are relatii de rudenie cu persoana aflata in cauza la punctul respectiv. 

D-1 Stoea Gheorghe spune ca nu participa la vot la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi. 
D-nul Pre~edinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare prezentat de d-1 

Primar ~i ordinea de zi astfel suplimentata ~i conform dispozitiei nr. 1493/14.11.2019 ~i se aproba cu 
unanimitate (18 voturi pentru). 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire 
proiectului de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 

Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 15 octombrie 2019. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 244. 
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D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimcntata, da citirc proiectului 
de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Saccle din data de 24 octombrie 2019. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele : 
Comisia m . 1 - aviz favorabil 
Comisia m . 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 245. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire proiectului 

de hotarare privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil , cu un amendament, respectiv la continutul art. 40, alin. (1): ,, In timpul ~edintelor 
publice ale consiliului local al Municipiului Sacele este permisa Inregistrarea audio-video, de catre autoritatea 
executiva, a dezbaterilor ~i a votului exprimat de catre membrii consiliului local, cu exceptia situatiilor in care 
votul este secret, a discutiilor de la sectiunea «Diverse» ~i a oricaror alte activitati" sa se ~tearga partea finala, 
respectiv ,,a discutiilor de la sectiunea «Diverse»." 

Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu discutii 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Nitescu Ciprian spune ca prin acest amendament a adus, practic ~i diversele In 1megistrarea ~edintelor 

Consiliului Local. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele 1ntreaba daca este vorba despre punctul de ,,Diverse" de pe 

ordinea de zi sau despre discutiile de la final. 
D-nul Nitescu Ciprian spune ca, inclusiv, discutiile libere de la sfar~it ~i ca mai are un amendament, 

respectiv la art. 18, dupa alineatul 3 sa mai se introduca un alt alineat, care sa stipuleze prezenta obligatorie a 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ~i al institutiilor subordonate care elaboreaza 
proiectele de hotarare 1nscrise pe ordinea de zi, nu doar ca invitati, cum se precizeaza la alin. 3. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia 1ntreaba daca exista posibilitatea de a impune acest lucru, In confarmittae 
cu prevederile Codului Administrativ. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca cei din aparatul de specialitate sunt prezenti 
mereu cand au proiecte pe ordinea de zi. 

D-1 Panait Bian Cristian spune ca daca se pune in aplicare ceea ce solicita d-1 consilier local Nitescu, cu 
privire la includerea 1n filmare ~i a discutiilor libere, ~edintele Consiliului Local se vor transfmma 1n circ. 

D-1 Geczi Gell6ti ia cuvantul ~i spune, referitor la obligativitatea participarii angajatilor la ~edintele 
Consiliului Local, ca acest aspect intra In contradictie cu ROF-ul institutiei, cu prevederile Codului Muncii, 
Intrucat se cere prezenta 1n afara programului de lucru, iar introducerea obligativitatii presupune acordarea ( 
posibilitatii compensarii orelor suplimentare cu timp liber ~i considera ca nu este oportun sa se introduca aceasta 
obligativitate rara a se analiza mai bine. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca oricum ace~tia sunt prezenti ~i mentioneaza ca la 
a.it. 40 s-au !acut deja modificari. 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca acela~i argument al posibilului ,,circ" a fast falosit ~i atunci cand s-a 
solicitat transmiterea live a ~edintelor Consiliului Local ~i nu a fast cazul ~i ca este necesar sa apara pe 
inregistrare ~i discutiile, Intrucat oamenii vad ca problemele pe care le-au ridicat prin consilierii locali au fast 
fast prezentate in plen. 

D-1 Panait Bian Cristian spune ca exista procesul verbal al ~edintei, iar angajatii Primariei nu trebuie sa 
fie tinuti atat de mult peste program ~i ca nu afirma ca va fi circ, dar exista aceasta posibilitate ~i mentioneaza ca 
nu considera oportuna 1nregistrarea discutiilor libere. 

D-1 Jitaru Gheorghe ia cuvantul ~i spune case raliaza celor sustinute de d-1 consilier local Panait. 
D-1 Pre~edinte Intreaba, In legatura cu obligativitatea participarii personalului Primariei la ~edintele 

Consiliului Local, care sunt prevederile din Codul Muncii. 
D-na Marin Magdalena spune ca personalul poate veni doar la solicitarea angajatorului, ceea ce oricum 

se 1ntampla, dar stipularea unei astfel de obligativitati nu este legala, mentionand ca la cererea angajatorului cei 
din aparatul de specialitate participa la ~edinte ~i sunt compensati cu timp liber. 
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D-1 Stoea Gheorghe spunc ca nu !ntelege de ce este aceasta rea vointa vizavi de transmitcrea live 9i a 
diverselor. 

D-1 Pre9edinte supune la vot amendamentul formulat de d-1 Nitescu Ciprian cu privire la complctarea ar. 
18 din Regulament cu stipularea obligativitatii participarii personalului Primariei 9i institutiilor din subordinea 
Consiliului Local din din cadrul carom emana proiectele de hotarare la 9edintele comisiilor de specialitate 9i se 
respinge cu 6 voturi pentru, 2 voturi !mpotriva (d-1 Jitaru Gheorghe 9i d-1 Panait Bian Cristian) 9i 10 abtineri 
(d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-1 Bala9ecu Marius, d-1 Gadea Sorin, d-1 Munteanu Gheorghe, d-1 Motoc 
Bogdan George, d-1 Baila Gheorghe, d-1 Geczi Gellert, Kadar Tamas, d-1 Kristaly Laszlo 9i d-na Lungu 
Mihaela). 

D-1 Pre9edinte supune la vot amendamentul formulat de d-1 Nitescu Ciprian cu privire la art. 40 din 
Regulament, referitor la !nregistrarea inclusiv a discutiilor libere 9i se respinge cu 6 voturi pentru, 2 !mpotriva 
(d-1 Jitaru Gheorghe 9i d-1 Panait Bian Cristian 9i 10 abtineri (d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-1 Bala9ecu 
Marius, d-1 Gadea Sorin, d-1 Munteanu Gheorghe, d-1 Motoc Bogdan George, d-1 Baila Gheorghe, d-1 Geczi 
Gellert, Kadar Tamas, d-1 Kristaly Laszlo 9i d-na Lungu Mihaela). 

Se supune la vot proiectul de hotarare In forma prezentata de executiv 9i se aproba cu 11 voturi pentru, 6 
abtineri (d-1 Nitescu Ciprian, d-1 Copot George Robert, d-1 Sterpu C}pirian, d-1 Mure9an Dan Marius, d-1 Popa 
Marius Cristian, d-1 Baila Gheorghe), 1 vot !mpotriva (d-1 Stoea Gheorghe). H.C.L. nr. 246. 

D-nul Pre9edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire proiectului 
de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Primariei Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2-nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot 9i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 247. 

D-nul Pre9edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transpmi pe luna octombrie 2019 pentru cadrele didactice 
~i personalul didactic auxiliar care !~i desra~oara activitatea profesionala ill alta localitate decat cea de re~edinta. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2- nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot 9i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. or. 248. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotaran 

privind modificarea ~i cornpletarea H.C.L. nr. 80/2019 privind aprobarea unor facilitati pe rnijloacele de transport 
oublic local de calatori din Municipiul Sacele, apartinand S.C. Servicii Sacelene S.R.L. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Cornisia m . 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2- nu face obiectul 
Cornisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 249. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplirnentata, da citire proiectului 

de hotarare privind actualizarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transpmi public 
local de persoane cu autobuze, efectuat prin curse regulate !n Municipiul Sacele nr. 1, din 23.03.2017, aprobat 
prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m . 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot 9i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 250. 
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D-1 Prc~cdinte anunta case trece la punctul nr. 8 de pc ordinea de zi suplimentata, la proicctul de hotarare 
privind aprobarea prclungirii valabilitapi Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciu lui Public de Salubrizare 
din Municipiul Sacele prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 ~i lncheierii unui Act Aditional In acest sens. 

0-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. m., 251. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentata, dii citire proiectului 

de hotarare privind aprobarea listei de prioritate cuprinzand solicitantii indreptatifi sa primeascii In anul mmator 
o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia de atribuire a spatiilor de locuit ce se afla in 
patrimoniul Municipiului Sacele". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 252. 
D-nul Pre~edinte anunta cii se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 15.908,42 lei !ara T.V.A., din bugetul Regiei 
Publice Locale a Padurilor Sacele R. A. , catre Primaria Municipiului Sacele, reprezentand pomi de Craciun. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 253. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treacii la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta, anexa ~i imprejmuire" - str. I.C. 
Bratianu, nr. 14A, Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicitii Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru) . H.C.L. m-. 254. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 1nscris in CF nr. 
103693 Sacele, nr. cadastral 103693. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 255. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor categoria de 
folosinta drumuri de exploatare (DE-mi) ~i a imobilelor categoria de folosinta ape cmgatoare (HC-uri). 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 ~i se aproba cu unanimitate (1 8 voturi pentru). H.C.L. nr. 256. 
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D-nul Pre~cdinte anunta case trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare, a numijilor Nistor-Constantinescu Daniel ~i 

Nistor-Constantinescu Alina-Bianca, la dreptul de proprietate asupra imobilului teren 1n suprafata de 60 mp, 
inscris in CF nr.116450 al localitajii Sacele, nr. cad.116450 ~i trecerea acestuia in domeniul public al 
Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca a inteles, dupa ultimele modificari legislative, ca trecerea ar trebui fiicuta 

in privat. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca acesta e doar primul pas din succesiunea de etape 

procedurale care var mma. 
D-na Gabi Radu spune ca terenul este deja in domeniul privat, prin inscrierea Declarajiei de renuntare in 

CF. 
Se supune la vat ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentrn). H .C.L. nr. 257. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor J'nscrise in CF nr. 
11 5577 Sacele, nr. top.469/2/3 - 470/2/3, CF nr.101030 Sacele, CF nr.101032 Sacele, CF nr.1 11453 Sacele, CF 
u-.111454 Sacele, CF nr.111863 Sacele, CF nr.111444 Sacele, CF nr.108397 Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 vat ~i se aproba cu unanimitate (18 votmi pentru). H.C.L. nr. 258. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul m., 16 de pe ordinea de zi suplimentata, privind atestarea 

apartenenjei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor J'nscrise 1n CF nr. 115577 Sacele, nr. 
top.469/2/3 - 4 70/2/3, CF nr.101030 Sacele, CF nr.l 01032 Sacele, CF nr.111453 Sacele, CF nr.111454 Sacele, 
CF nr.111863 Sacele, CF nr.111444 Sacele, CF nr.108397 Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 vat ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentrn). H.C.L. nr. 259. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea S.C. DENCOPAN S.R.L. asupra 
terenului in suprafata de 51 mp identificat in CF nr.107439 Sacele, nr. cad. 107439 teren situat in Municipiul 
Sacele, zona strazii Campului. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu menjiunea ca d-1 Geczi Gelle1t nu a paiticipat la dezbateri ~i nu paiticipa 

la vat 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vat ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-1 Geczi Gellert nu participa la vat). H.C.L. nr. 260. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind acordarea contra cost a cantitatii de 10 me lemn rotund ra~inoase pentru industrializare (SR 
1294/ 1993 ), cu diametrul la capatul subtire >= 24 cm, numitului Kocsis Gavril domiciliat in Municipiul Sacele, 
str. Oituz nr. 13 A. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
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Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 

D-nul Pre~edinte anunta ca, pana la centralizarea rezultatului votului secret, se trece la punctul nr. 19 de pe 
ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 16 me lemn 
rotund ra§inoase pentru industrializare (SR 1294/1993 ), cu diametrul la capatul subtire >= 24 cm, catre Liceul 
Tehnologic ,,Victor Jinga" din Municipiul Sacele. 

D-nul Pre§edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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-nul Pre§edinte anunta case trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului activitatilor finantate integral din venituri 
proprii pe anul 2019 ~i modificarii Programului de investitii publice finantate din excedentul anual rezultat la 
incheierea exercitiului financiar al anului 2018. 

D-na Coman Rodica spune ca s-a incasat suma de 480,43 mii lei ~i explica modul 1n care a fost repaitizata. 
Se supune la vot ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 262. 
D-1 Pre~edinte da citire rezultatului votului de la punctul nr. 18, respectiv 16 voturi pentru, 1 impotriva. 

H.C.L. nr. 261. 
D-1 Pre~edinte spune case trece la punctul de diverse ~i spune ca sunt infmmari pe ordinea de zi care au( 

fost comunicate, respectiv o sesizare cu privire la emiterea unui Certificat de Urbanism, o solicitare a unui punct 
de vedere cu privire la cererea nr. 67632/2019, o solicitare cu privire la PUZ -ul ,,Garcinul Mic", o informare cu 
privire la Hotararea nr. 353/2019 !n dosarul nr. 1218/62/2018. 

D-1 Panait Bian Cristian spune ca, date fiind ultimele evenimente de la Liceul George Moroianu, ar dori 
ca d-1 Munteanu Gheorghe, in calitate de director al ~colii, sa prezinte o infmmai·e ill acest sens. 

D-1 Munteanu Gheorghe spune ca va lua cuvantul la diverse pe acest subiect, dai· nu ai·e foaite multe de 
spus, intrucat este o ancheta in curs. 

D-nul Pre§edinte anunta case trece la sectiunea de diverse. 
D-1 Mo1mu Ciprian, din paitea societatii civile, ia cuvantul ~i spune ca are o notificare cu privire la PUZ

ul Garcinul Mic ~i explica faptul ca este vorba de o pai·cela de teren intravilan, pe care sunt mai multe 
proprietati, situata in preajma PUZ-ului initiat de Primaria Municipiului Sacele §i, impreuna cu ceilalti 
proprietari dore§te sa se alipeasca de acest PUZ §i parcela de care a fiicut vorbire. 

D-na Arhitect-~ef ia cuvantul ~i spune ca PUZ-ul la cai·e face referire d-1 Moraru a fost initiat 1n scopul 
delimitarii zonei urbane defavorizate, avand un scop diferit de eel declarat de d-1 Moraru, iar parcela respectiva 
se afla la oarecare distanta §i un alt aspect este acela ca acest PUZ este pe final de avizare, este tardiv sa se mai 
faca ceva, ar !nsemna sa se reia totul de la zero. 

D-1 Moraru Ciprian spune ca a mai depus o cerere in acest sens. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius, din paitea societatii civile, spune ca din anul 2016 au solicitat solutii pentru 

aceasta parcela. 
D-na Arhitect-~ef spune ca d-lui Moraru i s-a elibeart Certificat de Urbanism pentru scopul declarat de 

intocmire PUZ pentrn constrnire locuinta. 
D-1 Moraru Ciprian spune ca a solicitat sa i se comunice care este drumul de acces. 
D-na Arhitect-~ef spune ca acest aspect se studiaza ~i propune 1n cadrnl Comisiei de Urbanism, se 

regase~te in scopurile documentatiei de urbanism. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius spune ca sunt acolo 20 de proprietari care nu au acces la teren. 
D-na Arhitect-~ef spune ca asigurarea accesului este unul din scopurile documentatiei de urbanisn. 
D-1Viceprimar11 intreaba cum a acceptat la cumparare un teren fiira drum de acces. 
D-1 Moraru Ciprian spune ca terenul este mo~tenire. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius, din partea societatii civile, spune ca a cumparat terenul cu accesul pe Valea 

Larga ~is-a masurat toata suprafata, inclusiv acest drum ~i practic nu exista, nu este intabulat, este terenul 
Primariei, care poate fi dezmembrat §i mai spune ca nici pe la bariera, de~i au cheile de la Ocolul Silvie, in 
calitate de proprietari, dar nu au acces efectiv. 

D-1 Morai·u Ciprian spune ca terenurile de acolo sunt in zona de impozitare A. 
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D-1 Motoc Bogdan George !ntreaba ce ar 1nseanma pentru Primarie cuprinderea parcclci respective !n 
acest PUZ. 

D-na Arhitect-$ef spune ca este o alta tema, iar terenul la care se face referire nu face pa1te din zona 
reglementata. 

D-1 Primar spune ca PUZ- ul este definit prin Strategia GAL ~i este aproape de finalizare. 
D-1 Branzea Ovidiu spune ca aceste terenuri au fost puse 1n posesie ca terenuri agricole, ca faneata !n 

intravilan. 
D-1 Mure~an Dan Marius spune cape zona PUZ-ului la care se face referire exista constructii ~i intreaba 

daca este legal sa se faca acest PUZ de reglementare. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca este legal, in conditiile !n care vorbim de a~ezari infmmale. 
D-1 Mure~an Dan Marius spune ca !n anul 2016 cand au venit cetatenii din Cart. Raza Soarelui cu aceea~i 

spe~a. respectiv sa faca Primaria un PUZ acolo, li s-a raspuns ca nu pot face un PUZ pentru a pune !n legalitate 
ceva ilegal ~i solicita explicatii cu privire la semnificatia sintagmei ,,a~ezari informale" . 

'50-'60. 
D-na Arhitect-$ef spune ca se refera la comunitati care s-au a~ezat fo11at, lucru care s-a !ntamplat !n anii 

D-1 Mure~an Dan Marius spune caacea zona s-a dezvoltat mult dupa anii '90. 
D-nul Mure~an Dan Marius !ntreaba de ce nu se poate face acela~i lucrn ~i pentru cei din Raza Soarelui. 
D-na Arhitect-$ef spune ca acolo este vorba despre proprietati private, care au fost construite 1n mod 

con~tient. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca terenul din zona PUZ-ului este !n proprietatea 

\1unicipiului Sacele. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca mai mult de jumatate din terenurile de acolo sunt proprietate 

persoanelor fizice. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius, din paitea societatii civile, spune ca au primit certificat de urbanism pentru 

aceste 19 ha, care li s-a <lat pentru case de vacanfa, moteluri, pensiuni, etc. 
D-na Arhitect-$ef spune ca nu li s-a <lat, a~a este reglementata zona, cu interdictie de construire pana la 

elaborare PUZ. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius, din partea societatii civile, spune ca, atunci, fac ei PUZ, dar le trebuie drum 

de acces. Dumnealui mai spune ca practic drumul exista, dar nu apare in acte. 
D-nul Primar spune ca urbanistul care face documentatia trebuia sa gaseasca solutia pentru calea de acces 

de la acele pai·cele. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius spune ca arhitectul i-a comunicat ca trebuie :facuta o dezmembrare din paitea 

Primariei, ca e domeniul municipalitatii. 
D-nul Primai· spune ca, daca in zona se dore~te un proiect coerent, de dezvoltare turistica sau altceva !n 

acest sens, Primaria va sprijini initiativa. 
D-1 Geczi Gellert spune ca trebuie avuta grija cu categoria de folosinta a terenului. 
D-1 Kovacs Lucian Tiberius spune ca terenul este intravilan, nu intra sub incidenta Legii nr. 34/2013. 
D-1 Baila Gheorghe spune ca acel drum de acces unde au ei teren este fa.cut de antrenori ~i profesorii de 

la baza de trambuline din Sacele, este efectiv pe proprietatea d-lui Tibi Mure~an ~i este fa.cut cu pamantul scos 
de la Hanul Mure~enilor ~i mentioneaza ca nu este drum de acces, este proprietate privata. 

D-1 Kovacs Lucian Tiberius, din pattea societatii civile, spune ca drumul este pe domeniul municipiului, 
nu se intra pe terenul d-lui Tibi Mure~an, mentionand ca s-au fa.cut masuratori. 

D-1 Viceprimar spune ca, pentru a nu mai avea opinii divergente, trebuie sa se mentioneze clar despre 
cai·e drum se discuta. 

D-1 Baila Gheorghe spune ca este vorba de eel cu bariera. 
D-1 Viceprimai· spune ca a 1nteles ca drumul de la bariera in sus nu a existat niciodata !n acte, de~i exista 

fizic. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca !n luna iulie a.c. a fost publicata Legea nr. 151 pentru 

completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul, iar noutatea o reprezinta 
reglementai·ea a~ezarilor informale ~i da citire definitiei acestora, respectiv: ,,a~ezare informala - grupai·e de 
minimum 3 unitati destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din 
grupuri vulnerabile definite conform Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile ~i completarile 
ulterioai·e, ~i cai·e nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupa. A§ezarile info1male sunt situate de 
obicei la periferia localitatilor urbane sau rurale, cuprind locuinte improvizate, realizate din materiale recuperate, 
~i/sau locuinte realizate din materiale de constructii conventionale, iar prin localizarea ~i caracteristicile 
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sociodemografice genereaza excluziunc, segregare ~i marginalizare sociala. Prin situarca In zone de rise natural 
(alunecari de teren, inundatii), biologic (gropi de gunoi, depozile de de~euri , situri contaminate ~i allele 
asemenea) sau antropic (zone de siguranta sau zone de protectie ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor 
tehnico-edilitare ~i altele asemenea), unele a~ezari informale pun In pericol siguranta ~i sanatatea locuitorilor 
lor." 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca, 1n acest caz exista o problema, 1ntrucat acest PUZ nu se circumscrie 
conditiilor legii . 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca ne !ncadram In conditiile legii, mentionand ca a fost aprobata 
aceasta strategie. 

D-1 Popa Marius Cristian spune cane Incadram daca se ia In calcul !ntregul Garcin, dar pe aceasta zona 
nu ne 1ncadram. 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca la aceasta definire ~i la aceste reglementari, un apart 1-a avut, probabil ~i 
Municipiul Sacele. 

D-1 Geczi Gelle1t spune ca 'in cazul de fata, trebuie initiata o documentatie PUZ de catre proprietarii 
terenurilor la care s-a racut referire, deoarece etapa la care s-a ajuns nu perrmite includerea In PUZ-ul Primariei 
a acestora ~i astfel se va veni cu solutii, fie servitute de trecere pe domeniul public, fie servitute din partea unui 
proprietar privat. 

D-1 Popa Marius Cristian lntreaba, vizavi de acces, de unde au informatii ca drumul respectiv nu exista In 
acte, deoarece de la bariera ~i pana la trambulina drumul exista ~i este In domeniul public. 

D-1 Moraru Ciprian, din prutea societatii civile, spune ca a Ia.cut o solicitare catre RPLP pentru acordarea 
unui drept de servitute ~i i s-a raspuns ca nu este RPLP proprietarul terenului, ca acesta este Municipiul Sace 
astfel a fost la d-na Arhitect-~ef ~i dumneaei a spus ca nu exista solutie tehnica pentru acces la teren. 

D-na Arhitect-~ef spune ca nu a afirmat a~a ceva, dumneaei nu poate da solutii tehnice, PUZ-ul este eel 
care da solutii. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca respectivul drum forestier este In patrimoniul public al Municipiului 
Sacele, astfel pot solicita drept de servitute catre Consiliul Local, mentionand ca dumnealui a Ia.cut planul 
parcelar 'in anul 2007 ~i cape prutea de sud mai exista un drum de exploatare, mtre padure ~i respectiva parcela, 
care este tot al municipalitatii. 

D-1 Morru·u Ciprian, din prutea societatii civile, spune ca proprietarii de acolo vor face o cerere catre 
Consiliul Local. 

D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la sesizari din partea d-nelor ~i d-nilor consilieri locali. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca ar fi oportun ca pana ninge sa se ridice rigola de la ie~irea din 

Crutierul ~tefan eel Mare catre Gradinita cu Program Prelungit nr. 5, totodata, mai spune ca 1n spatele Politiei 
este o gura de canal cu un capac foaite lnalt. 

D-1 Jitat'U Gheorghe spune ca are o solicitare la Politia Locala vizavi de parcarile pe carosabil de pe sh-. 
Canalului, de la piscina 1n sus, care lncurca circulatia, dezapezirea. 

D-1 Bala~escu Mai"ius spune ca cetatenii au reclamat circulatia ATV-urilor 1n ora~ ~i 1ntreaba daca nu 
poate fi implementat un regulament In acest sens pentru acest de tip de vehicule care sunt supuse unui regim 
special. 

D-1 Viceprimar ia cuvantul ~i spune ca avea o 1ntrebare cu privire la adeverintele lunare care se solicita 
pentru eliberarea abonamentelor gratuite, dar !ntre timp a aflat raspunsul, astfel s-a 1ncercat descurajarea 
absenteismului, iar adeverinta cu situatia absentelor h·ebuie prezentata lunar, deoarece este vorba despre 
decontarea din partea SC Servicii Sacelene, mentionand ca exista spete 1n instanta cauzate de lipsa acestor 
adeverinte ca document justificativ la decant ~i ca abonamentul este gratuit In Sacele, de~i exista ~i cazuri 1n care 
unele ~coli din Bra~ov nu deconteaza paitea de 50%. 

D-1 Nitescu Ciprian spune ca a solicitat transmiterea regulamentului Comisiei tehnice de urbanism. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca a fost aprobat prin HCL nr. 102/2011. 
D-1 Viceprimar ia cuvantul penh·u a raspunde solicitarilor din paitea d-nelor ~i d-nilor consilieri locali 

fo1mulate 1n ~edintele anterioare. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca In mma cu 2 saptamani a fast 1n Cartierul Electroprecizia, pe str. Aleea 

Episcop Popeea, la bl. 3, iar la solicitarea cetatenilor a vrut sa coboare la subsol, dar acolo se scurg toate 
dejectiile, fiind un adevarat focar de infectie, problema este ca multi sunt plecati, iar o mare paite nu au 
posibilitatea financiai·a ~i tehnica sa vidanjeze, sens In care au depus o solicitare la Primarie, ca apoi, sa-~i faca 
instalatiile, dar trebuie ajutati de Primarie cu vidanjarea. 
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D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca, legal, ar trebui acordul proprietarilor, dar s-a 
afirmat ca maj oritatea sunt plecati. 

D-na Atudorei Petrica, din partea societatii civile, locatar al blocului 3, spune ca In acest bloc sunt multe 
persoane in varsta,care nu dispun de bani pentru vidanjare, sens in care au nevoie de ajutor ~i mentioneaza ca 
s-au strans injur de 5000 lei pentru repararea instalatiilor. 

D-nul Viceprimar spune ca acolo baile s-au bagat in coloana de pluviala, iar daca tevile nu se repara In 
aceea~i zi dupa vidanjare, se va strange la loc totul in beci. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia lntreaba daca se pot lncadra in banii stran~i, daca se acorda sprijin cu 
vidanjare. 

D-1 Baila Gheorghe spune ca este necesara repararea podului de pe Va.lea Cernatului. Dumnealui mai 
spune ca la baza de trambuline nu au curent de 9 ani, s-a rupt cablul, apoi au fost deconectati, iar de atunci au 
Ia.cut numeroase petitii la Primarie ill acest sens. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca pe str. Clo~ca, Dealului s-a intervenit foarte prompt, s-au trimis rapid 
utilaje, dar lucrarile lasa de dorit, fiind la fel de proaste ca cele anterioare. 

D-1 Panait Bian Cristian spune ca dore~te un raspuns cu privire la situatia de la Liceul George Moroianu. 
D-1 Kadar Tamas intreaba daca in cadrul Servicii Sacelene nu se poate lnfiinta o structura pentru 

asfaltari. 
D-1 Viceprimar spune ca la Prejmer s-a realizat un studiu de op01tunitate pe aceasta speta ~i rezultatul nu 

a fost eel scontat. 
D-1 K.ristaly Laszlo atrage atentia asupra starii drumului de pe str. Bereczki Anna. 
D-1 Geczi Gellfat spune cape str. Bolnoc la nr. 39 ~i 41 sunt doi stalpi de iluminat public unde becurile 

nu functioneaza, se pare ca pe un stalp s-a produs un scmtcircuit, au intervenit cei de la Electrica, deci s-ar putea 
sa nu fie vorba despre corpmile de iluminat. Dumnealui mai intreaba ca ce se 1ntampla cu lucrarile de readucere 
la starea initiala de pe B-dul Bra~ovului, intrucat sunt probleme in dreptul nr. 190, 192, 196 ~i mai spune ca ar 
trebui sa se discute cu cei care au Ia.cut lucrarea. 

D-1 Pre~edinte spune ca trebuie avut in vedere ca In bugetul de anul viitor la sectiunea de cultura sa fie 
cuprins ~i cimitirul de la Bradet ~i troitele. 

D-1 Primai· spune ca este prins, iar In ceea ce prive~te troitele, acestea sunt intabulate. 
D-1 Pre~edinte spune, vizavi de incidentul de la Liceul George Moroianu ca nu a fost in ~coala joia 

trecuta, cand s-a produs ~i nu a discutat cu mama elevului 1n cauza, cum s-a vehiculat, dar s-au autosesizat, de~i 
parintii abia in cursul zilei de astazi au depus cerere, se pare ca profesorul 1-a atins pe elev, in urma unui limbaj 
vulgar al acestuia, i~i asuma tot, la fel ~i dumnealui, mentionand ca daca profesorul sau dansul vor fi gasiti 
vinovati l~i va prezenta demisia de onoare. 

D-1 Panait Bian Cristian spune ca face pa1te din Consiliul de Administratie al respectivei unitati de 
mvatamant, impreuna cu d-1 consilier local Stoea ~i au mai avut un caz tot cu un profesor de geografie la orele 
caruia se petreceau diverse lucruri, profesorul respectiv a fost chemat ill Consiliul de Administratie, dar acesta 
era un dascal f'ara vocatie, ori acum situatia este exact inversa, este vorba despre un profesor devotat, care duce 
..;opiii la concursuri, iar de~i acest profesor a gre~it ~i a ~i recunoscut, nu este Iaudabil, dai· in acest caz trebuie sa 
se faca front comun pentru acest cadru didactic, sa i se ofere un vot de lncredere pentru ca masura luata sa nu fie 
una extrema ~i considera ca ar fi op01tun sa se initieze ~i sa se supuna la vot un memorandum care sa fie inaintat 
la Inspectorat unde se pare ca d-na inspector adjuncts-a antepronuntat deja, spunand ca trebuie exclus din 
invatamant, ceea ce nu este normal. 

D-na Voicescu Nicoleat Teonia lntreaba care sunt pa~ii procedurali 1n acest caz. 
D-1 Pre~edinte spune ca situatia a ajuns 1n comisia de disciplina, marti se va discuta In Consiliul de 

Administratie, ~coala este cea care va lua decizii, In calitate de angajator. 
D-na Secretai· General al Municipiului Sacele spune ca nu are ce sa se voteze in Consiliul Local cu 

privire la aceast speta ~i ca un memoriu de sustinere poate fi inaintat Inspectoratului, ca atare. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca in OUG nr. 57/2019 sunt enumerate foarte clai· atribufiile Consiliului 

Local. 
D-1 Sterpu Ciprian spune ca parintii au initiat deja o scrisoare de sustinere, care va ajunge la Inspectorat, 

la care se poate ralia oricine, dar nici consilierii locali nu se pot antepronunfa unei anchete. 
D-1 Viceprimar spune ca un caz asemanator a fost la ~cola Gimnaziala nr. 4, unde la fel, un elev

problema teroriza colegii ~i unele cadre didactice, iar comitetul de parinti a solicitat exmatricularea acestuia. 
D-1 Jitaru Gheorghe spune ca locuie~te in proximitatea unei ~coli, iar comp01tamentul elevilor lasa de 

dorit. 
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D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fosl epuizata ~i, 'in consecinta, declara ~edinta inchisa, drept 
pentru care s-a mtocmit prezentul Proces verbal. Ora 

PRE~EDINTELE ~EDINTEI, 

CONSILIER LOCAL, 
Prof. MUNTEM GHEORGHE 

SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIUL UI SA CELE 
C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat 
Insp. Acaroaie Elena 

Avizat 
Secretar General al Municipiului Sacele 
c.j. Geta Zamfir 

Intocmit ~. 
Insp. Elena Jana Aciiroa'r--

PRIMAR 

( 
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