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HOTARAREA Nr. 269 Data: 19.12.2019 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata 
a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 12 decembrie 2019 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, 'intrunit 'in ~edinta ordinara 'in data de 19.12.2019, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 91122/12.12.2019 al initiatorului - Primai· - ing. Popa Virgil, 

precum ~ i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele, In conformitate cu prevederile legale 'in materie; 

Avand 'in vedere Raportul de specialitate nr. 91124112.12.2019 al Compartimentului Relatii Consiliul 
Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

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

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

In temeiul ait. 129, alin . (l); art. 138, al in. (13) - (17) ; art. 139, ali n. (l); 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 extraordinare convocate de 'indata a Consiliului 
acele din data de 12 decembrie 2019. 
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Pro GHE 

Redactat: lnsp. Acaroaie Elena/5eJ 

CONTRASEMNAT 
S ECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost 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 vot) 
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AN[X/\ Li\ 11.CL. NR. 269/19. 12.2019 

JUDETUL BRA$0V 
CONSILIUL LOCAL AL MUNJCJPIULUl 

SA CELE 

Nr. 

PROCES VERBAL 

incheiat la data 12. 12.2019, ore le 15,00, la scdiul 
Primariei Municipiul ui Sacele, sala de ~cdinte, cu ocazia 

intrunirii Consi liului Local al Municipiului Sacele In ~cdin\a ext raordinara convocata de indata 

$edinta ordinara a fast convocata In conformi tatc cu prevederilc art. art. art. 134 alin. (4) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, avand unnatoarea ordine de zi: 

I. Proiect de hotarare pentru aprobarca rectificarii bugctului local ~ i a bugctului activita~ilo r finanrate 
integral din venituri proprii pe anul 2019 - initiator PRJMAR Ing. PO PA VIRGIL; 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea dccontarii chelluielilor de transport pe luna noiembrie 2019 
pentru cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care l~ i desfa~oa ra act ivitatea profesionala In alta 
localitate decat cea de re~edinta- ini\iator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea prerurilor de porni re la li citatia publica cu strigare, de masa 
lemnoasa pe picior, destinata va lorificarii catre operatori i economici, valabile pentru amt! 2020, pc 
partizi de productie nr. 55-56-68-7 1-72 din UP Ill Piatra Mare, partizi de produqie nr. 77-78 din UP V 
Tesla, partizi de produqie m 69-73-74-75-76 din UP VT Tarlung, parti zi de productie nr. 49-57-65-66-
70 din UP VII Doftana ~i pe partizi de productie nr. 13-26-64-67 di n UP VIII Garcin - ini \i ator PRJMAR 
Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru prestari scrvicii exploa tari forcstiere a masei 
lemnoase din fandul fo restier proprietatea publica a Municipiului Sacele, provenita din partida nr. 
27/1509943 din u.a 33 B -U.P. VTT Doftana ~ i din particla nr. 80 din u.a. 84A% - U.P. V Tesla, din 
produqia anului 2020- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRG IL. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Gadea Sorin 

- d-na Secretar - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Coman Rodica - $ef Serviciul Financiar Contabili tate Salarizare Bugct Ordonan(are C.F.P 
- d-1 Dini~a-Ardeleanu Constantin - $ef Birou Ordine ~ i Lin isle Publica, Paza Obiective, Circula(ie 

Rutiera, Evidenta Persoanei 
- d-ra Dascalu Bianca - Comp. Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - Comp. Relatii Consiliul Local 
- d-1 Hermenean Sorin - Director R.P.L.P. Sacelc R.A. 

La ~edinta au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali in funqie, absentand d-1 
d-na Hlavathy Zsuzsanna, d-1 Sterpu Ciprian ~ i d-na Lungu Mihacla. 

$edinta a fast prezidata de d-nul consilicr local Munteanu Gheorghe. 
0-nul Pre~edinte da citire proiectului ordinii de zi ~i supune la vo l ordinea de zi, care se aproba cu 

unanimitate (16 voturi pentru). 
0-nul Pre~ed inte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe orcl inca de zi, da citire proiectului de 

hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului activitati lor finantate integral din venituri 
proprii pe anul 2019. 

0 -na Coman Rodica spune ca rectificarea s-a facut in baza venituri lor lncasate, respectiv suma de 486 
mii lei ~i explica modul in care a fast repartizata. 



Se supunc la vol ~i sc aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). 11.C.L. nr. 264. 
D-nul Pre~edintc propunc sa se trcaca la punctul nr. 2 de pe ordinca de zi, da citire proiectu lu i de 

hotarare pentru aprobarea dccontari i chcltuiel i lor de transport pc Juna noicmbrie 2019 pentru cadrcle didacticc 
~ i personalul didactic auxiliar care l~i desra~oara activitatea profesionala in alta localitate decat cea de rc!?edin\a. 

0 -na Coman Rodica spune ca s-a proiectul a fost lntocmit pe baza sumelor solicitate de fiecare unitate 
de lnvatamant. 

Se supunc la vot ~ i se aproba cu unanimitale (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 265. 
D-nul P re~edin te propune sa sc treaca la punctul nr. 3 de pe orclinea de zi, cla citire proiectului de 

hotarare privind aprobarea pre\urilor de porn ire la licitatia publica cu strigarc, de masa lemnoasa pe picior, destinata 
va lorificarii catre operatorii cconomici, va lab ile pentru anul 2020, pc partizi de produciie nr. 55-56-68-7 1-72 din UP l1l 
Piatra Mare, partizi de productie m. 77-78 din UP V Tes la, partizi de prod uq ie nr 69-73-74-75-76 di n UP VI Tarlung, 
partizi de produc\ie nr. 49-57-65-66-70 din UP Vil Doftana ~ i pe partizi de productic nr. 13-26-64-67 din UP VIII Garcin . 

D-nul I lermenean Sorin spune ca preturi le sum funamentatc In coralatic cu cele de pc piata lemnului ~ i 

mentioncaza ca au scazut drastic, cu 30-32%, iar daca pre~urilc propuse ar fi fost mai mai, exista posibilitatea sa 
nu se poata valorifica ~ i sa alectczc activitatca Regiei In prima parte a anului . 

Se supune la vot ~ i sc aproba cu unanimilatc (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 266. 
0 -nu l Pre~edintc propune sa se treaca la punctul nr. 4 de pe ordinca de zi, da citire proiectului de 

hotarare privincl aprobarea tarifelor penlru preslari servicii cxploatari forcstiere a masei lernnoase din fondul forest icr 
proprietatea pub lica a Municipiului Saccle, provenita din partida nr. 27/ 1509943 din u.a 33 B -U.P. VII Doftana ~ i din 
partida nr. 80 din u.a. 84A% - U.P. V Tes la, din produc(i a anului 2020. 

D-nul Hermencan Sori n spunc ca aceasta estc masa lemnoasa pentru productia anului 2020 desti nata, in 
principal, aprovizionari i cu lcmn de foe pentru populatie, iar pre!uri le de achizitie sunt mai mari, ca urmare a 
deficitului de personal din induslria de cxploatare. 

Se supune la vot ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 267. 
D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~ i , In consecinta, declara ~edinta lnchisa, drept 

pentru cares-a lntocmit prezcntul Proces verbal. Ora 15: 15. 

PRE$EDTNTELE $EDTNTE1, 
CONSILIER LOCAL, 

Prof. MUNTE!J!/1 GHEORGHE 

PRE$EDINTE 
CONSILIER L 
Prof. MUNTEA 

Avizat 
Secretar General al Mw1icipiului Sacele 
c.j. Geta Zamfir 

SECRETARUL GENERAL AL MUNJCTPIULUI SACELE 
C.J. ZAMFIR GET A 

Elaborat 
Insp. Acaroaie Elena 
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