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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

 

 încheiat la data 28.02.2019, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor pentru anul 2019 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/ vânzare directă valabile pentru anul 

de producție 2019, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării către agenții economici 

prin licitație/negociere, respectiv către populație prin vânzare directă  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.2  al H.C.L. nr. 82/06.04.2017 pentru implementarea 

proiectului ,, Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier 

proprietatea publică a Municipiului Săcele”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de  vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri 

ilegale, fasonat loco cioată, destinat valorificării către populație în anul de producție 2019 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de  pornire la licitația publică cu strigare de masă 

lemnoasă pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 

2019,  pe natură de produse- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de  vânzare ale materialului lemnos provenit din resturi 

de exploatare din parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături,  rezultate din procesul 

normal de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu 

despicabile, valorificate către populație ca  lemn de foc, în anul de producție 2019 - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de 35, 00 lei/mc , pentru prestări servicii exploatări 

forestiere a masei lemnoase, fasonată loco cioată,rezultată din recuperări de material lemnos provenit 

din tăieri ilegale, pentru anul de producție 2019- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a 

repartizării profitului net pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local din  cadrul autoritatii publice tutelare , in 

calitate de presedinte  al  Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al 

R.P.L.P.  Săcele R.A.- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de administrator al  Regiei 

Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A precum si desemnarea unui administrator provizoriu- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și calculul profitului anual și  

investiției specifice, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Reconstituirea  consolidare-reabilitare 

drum auto forestier Valea Gârcin,  drum auto forestier Târlung-Ciorica 

drum auto forestier Valea Zimbrului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

12. Proiect de hotărâre  privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al  Municipiului Săcele, intravilan a 

unor imobile – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere  de  

dezlipire a suprafeței  de 555 mp, reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039 

 Săcele, nr. cad  1761, nr. topografic 1315/1/1,  în suprafață de 3428 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL;  
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14. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației de folosință a unor imobile-construcții, aflate în 

domeniul public al Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. GeorgeMoroianu nr. 17, 

identificate în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial 

de Construcții Montaj Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii la licitație publica deschisa a 23 loturi de teren situate în 

Municipiul Săcele, zona ANL Bolnoc– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

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

nr.113386 al localității Săcele, nr.cad.113386, în suprafață de 55 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 

2953 mp înscris în CF nr.115664 al localității Săcele, nr.cad.115664  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și 

împrejmuire”- str. I.C. Brătianu,  nr. 20,  Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre privind reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. 

nr.205/25.10.2018 pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în 

cartierele Baciu și Turcheș din municipiul Săcele, județul Brașov”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la  HCL 160/25.07.2018  pentru aprobarea documentației 

tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese 

strada Barajului”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru  proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire ,,internat fete” și 

schimbării  destinației în bloc locuințe sociale”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Extindere RED în localitatea Săcele str. Toamnei, jud. Brașov”– iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, 

aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

24. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate 

închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

25. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime pană la care pot fi anulate creanțele fiscale 

datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2018 – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL; 

26. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie  

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

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

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele  în cadrul Asociației 

Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

28. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitara 

„ISO MEDIU” in Domeniul Salubrizarii Localitatilor Din Judetul Brasov, cu sediul in B-dul Eroilor, 

nr.5, cod 500007, Brasov, Jud. Brasov, in aplicarea prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 

nr.74 din 17 iulie 2018, a Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.196/2005 privind fondul pentru mediu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 

1/23.03.2017– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului  Municipal  

Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

31. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale acordate la nivelul 

Municipiului Săcele şi a Planului de acţiune în vederea implementării strategiei de dezvoltare a 
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serviciilor sociale acordate de furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Săcele, pentru anul 

2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în 

Municipiul Săcele, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții – 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

33. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la  Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2013 privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și  Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele – 

iniţiator consilier local – d-l NIȚESCU CIPRIAN; 

 

34. Diverse. 

 

       

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 

- d-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 

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

- d-l Țarus Romeo Nicolae –  Director executiv Directia Politia Locala 

                    - d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 

- d-l Brânzea Ovidiu -  Șef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Mircioiu Sebastian –  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 

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

- d-l Bălan Eugen – Șef Serviciu Investiții 

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

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

- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 

- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

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

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

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

                   - d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 

                   - d-na Olteanu Ileana Anișoara – Contabil-șef  R.P.L.P. Săcele R.A. 

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

                    - d-na Belloiu Elena – Asociația „Femeile se implică” 

                    - d-l Mirea Adrian – ADI ISO Mediu 

 - societatea civilă. 

 

 

 La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând  

d-nul consilier local Kádár Tamás.  

Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Panait Bian Cristian.  

D-na Secretar face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

D-l Primar ia cuvântul și anunță, având în vedere că în ultima perioadă s-au stârnit vii dezbateri pe tema 

filmării/nefilmării ședințelor Consiliului Local,  că s-a decis ca fiecare ședință de Consiliu Local să fie filmată,  

nu static ca până acum, ci să fie filmat fiecare consilier care ia cuvântul, iar filmarea va fi postată pe site-ul 

instituției într-un interval rezonabil de timp. 

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre aprobare Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 2.01.2019, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru și 5 abțineri  (d-l Popa Marius 

Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Nițescu Ciprian)   - d-l 

Motoc Bogdan George lipsește momentan din sala de ședințe. 
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D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă Procesul verbal este redactat întocmai cu înregistrarea 

audio, dacă apar toate interpelările membrilor Consiliului Local. 

D-na Secretar menționează că este vorba despre o minută, iar dacă se dorește expres  ca anumite lucruri 

să fie menționate se va da curs acestor cerințe.  

D-nul  Preşedinte solicită ca celelalte dispozitive care filmează să fie oprite, menționând că există un 

Regulament al Consiliului Local care trebuie respectat, iar un argument este  H.C.L. nr. 6/24.01.2013, prin care 

s-a respins modificarea Regulamentului Consiliului Local, în sensul filmării ședințelor. 

D-l Doroftei Cristian, din partea societății civile, ia cuvântul și spune d-l Primar s-a exprimat că ,,s-a 

decis să se filmeze ședințele Consiliului Localˮ, dar de către cine s-a decis acest lucru. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune pe timpul mandatului dumnealui de Președinte de ședință  nu va da 

cuvântul cetățenilor prezenți în sală, întrucât  legea nu îl obligă să dea cuvântul decât consilierilor locali,  nu și 

societății civile. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că are rugămintea ca cei din sală să nu mai intervină în 

timpul ședinței, întrucât acest lucru este interzis de actele normative în vigoare, astfel  în conformitate cu 

prevederile legale în materie în ceea ce privește activitatea Consiliilor Locale, societatea civilă nu poate inteveni 

în dezbaterile Consiliului Local și dă citire art. 41, conform căruia ,,Este interzisă proferarea de insulte sau 

calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în salăˮ, 

ceea ce interzice categoric dialogul cu cei din sală, dialog care a creat un haos în ședințele precedente,  precum și 

art. 35 și  art. 60 din OG 35/2002,  menționând că  nicăieri nu se legiferează dialogul cu cetățenii în timpul 

ședinței, consilierii locali pot fi abordați înainte de ședință sau prin petiții, care nu se soluționează în timpul 

ședinței  și despre soluționarea cărora consilierii locali sunt informați și consideră că dacă s-a dat ocazia 

exprimării verbale a cetățenilor în timpul ședinței acest lucru este un ,,favorˮ făcut, iar nu o stare de normalitate, 

mai ales că prin formularea de petiții se pot primi răspunsuri avizate din partea celor în  măsură, mai ales că 

societatea civilă are aleși, reprezentanți în cadrul Consiliului Local. 

D-l Popa Marius Cristian spune că ceilalți participanți nu pot interveni dacă nu li se dă cuvântul. 

D-l Președinte  menționează că, dacă nu se va respecta acest lucru, respectiv dacă ceilalți Președinți vor 

da cuvântul unor terțe persoane care nu au calitate nici de funcționari, nici de înalți demnitari,  va părăsi sala de 

ședințe în semn de protest.. 

D-l Géczi Gellért spune că se raliază partial antevorbitoarei și reiterează apectul pe care l-a mai semnalat 

cu privire la faptul că nu dorește transformarea ședinței Consiliului Local în ,,bâlciˮ, menționând că în calitate de 

consilieri locali reprezintă ,,vocea cetățenilorˮ, la a căror dispoziție au stat mereu, dar nu poate fi de acord cu 

limitatea accesului și posibilitatea de a lua cuvântul la punctul de diverse a cetățenilor. Dumnealui mai spune că 

a participat la ședințe ale Consiliului Local și în altă calitate, dar nu i se pare normal ca fiecare să intervină, mai 

ales că foarte rar este contactat de către cetățeni cu privire la vreun punct de pe ordinea de zi și menționează că 

există și ședințe pe comisii de specialitate, care la rândul lor sunt publice, cetățenii putând să vină și atunci și dă 

exemplul ședințelor Consiliului Local de la Brașov, care sunt transmise live și unde totul se desfășoară foarte 

rapid.  

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că din cele expuse de d-na consilier local Iordache Mihaela nu 

rezultă o interdicție de a lua cuvântul cetățenii, Președintele de ședință poate da cuvântul, iar la art. 41 la care  

d-na consilier local a făcut referire se vorbește despre calomnie și întreaba dacă se aplică și Președintelui de 

ședință care a bătut cu pumnul în masa. 

 D-l Președinte spune că, prin analogie, Consiliul Local este un ,,parlamentˮ al comunității locale și, 

extrapolând, în Parlament nu a văzut ca oricine să ia cuvântul și consideră că este normal să se facă o economie 

de timp, mai ales că ședința este în afara orelor de program, iar cetățenii au argumentul votului pentru mandatul 

următor. 

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

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

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

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

situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1)”, menționând că hotărârile adoptate cu încălcarea 

acestor prevederi sunt  nule de drept, coroborate cu prevederile art. 34 lit. h) din OG 34/2002, conform cărora 

Secretarul UAT  ,,h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte 

consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. 

Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de 

lege în asemenea cazuriˮ. 
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 D-l Nițescu Ciprian spune că, în aceste condiții, solicită, înainte de diverse, o pauză de 15 minute pentru 

a discuta cu cetățenii. 

             D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi,  conform dispoziției nr. 350 /21.02.2019 și se aprobă cu 

unanimitate (18 voturi pentru).    

 D-l Președinte propune să se înceapă cu punctul nr. 28 de pe ordinea de zi, întrucât este prezentă o 

persoană din partea ADI ISO Mediu și  dă citire proiectului de hotărâre privind  acordarea unui mandat special 

Asociatiei De Dezvoltare Intercomunitară „ISO MEDIU” în Domeniul Salubrizării Localităților Din Județul 

Brașov, cu sediul în B-dul Eroilor, nr. 5, cod 500007, Brașov, Jud. Brașov, în aplicarea prevederilor Ordonanței 

de Urgență a Guvernului nr. 74 din 17 iulie 2018, a Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr.196/2005 privind fondul pentru mediu. 

 D-l Mirea Adrian ia cuvântul și spune că în domeniul managementului deșeurilor a apărut Ordonanța 

Guvernului nr. 74/2018 care a  reglementat această piață a deșeurilor și a reîmpărțit responsabilitățile și 

drepturile, atât a  UAT-urilor, a operatorilor de salubritate, cât și a restului actorilor de pe piață, modificând 3 

acte normative, respectiv  Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, Legea nr. 249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

196/2005 privind Fondul pentru mediu și menționează că pentru UAT-uri  cele mai mari responsabilități  se 

prefigurează în necesitatea modificării contractelor de salubritate, regulamentele și  caietele de sarcini ale 

operatorilor, cele mai mari modificări sunt referitoare la fluxul financiar al deșeurilor care până în anul 2018 

cădea 100% în sarcina operatorului, acum se modifică, adică pe partea de colaborare cu reciclatorii și cu OTR-

urile (organele de transfer de responsabilitate), acest flux cade în sarcina UAT-ului și explică acest mecanism.  

Totodată, menționează că trasabilitatea este foarte importanță și că amenzile sunt foarte mari pentru 

neîndeplinirea sarcinilor de reciclare care cad  asupra UAT-ului, deci este normal ca UAT-ul să fie implicat pe 

partea de trasabilitatea. Dumnealui mai spune că ADI Iso Mediu poate oferi sprijinul și degreva UAT-ul de 

sarcinile  de efectuare a  trasabilității, menținând legătura atât cu operatorul de salubritate, cât și cu reciclatorii, 

și colectorii.  

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă rolul ADI Iso Mediu  este de a gestiona relația dintre 

operatorul de salubritate, reciclator, UAT și OTR, fiind un mecanism de control. 

 D-l Viceprimar întreabă dacă entitatea pe care o reprezintă d-l Mirea are dreptul de a stabili  și sancțiuni 

după acordarea mandatului șimai  întreabă dacă există vreun UAT la noi în țară care s-a ridicat mai mult de 15% 

la reciclare. 

 D-l Mirea spune că sunt UAT-uri în Oradea, dar și în zonă care au depășesc acest procent, ca Prejmer, 

Vama  Buzăului, Teliu  unde s-a depășit peste 20% acest procent, cu acte doveditoare și menționează că s-au 

derulat proiecte-pilot în Sălaj cu un grad mare de reciclare de 65%, scăzându-se considerabil cantitatea de 

deșeuri menajere, implementându-se tehnici de micșorare a acestuia ca volum și pondere. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă ce rol va avea ISO Mediu în acest proces, cu ce va veni în 

sprijinul UAT-ului, în afară de verificarea corectitudinii datelor. 

 D-l Mirea spune că se dorește implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivelul 

județului, dotarea localităților cu europubele, cu toată infrastructura necesară care va fi obținută prin accesarea 

de proiecte prin OI și menționează că la Săcele este și depozitul neconform, unde proiectul este avansat, fiind 

meritul UAT-ului, desigur. 

 D-l Viceprimar spune că acest lucru nu este valabil pentru Municipiul Brașov. 

 D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă ADI ISO Mediu va fi un prestator de servicii de salubritate la nivel de 

județ. 

 D-l Mirea spune că nu este vorba de a fi operator de salubritate, infrastructura va fi data în gestionarea 

operatorilor de salubritate, prin licitație. 

 D-l Stoea Gheorghe întreabă cum va fi implicată Primăria Săcele din punct de vedere financiar. 

 D-l Mirea spune că se plătește o cotizație care rămâne neschimbată, dar se preia responsabilitatea UAT 

prin trasabilitate și prin campanii de conștientizare. 

            D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că asta înseamnă că costurile rămân neschimbate. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă pot da sancțiuni, dacă se ocupă de acest proces de la pubelă la 

reciclare, dacă pot impune anumite lucruri în acest proces. 

D-l Mirea spune că nu au propria infrastructură. 

D-l  Mureșan Dan Marius spune că acest lucru seamănă tot mai mult cu o a doua ,,Compania Apaˮ, se 

accesează fonduri, iar noi rămânem la coadă. 
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D-l Panait Bian Cristian spune că ADI ISO Mediu îl trage la răspundere operator. 

D-l  Mureșan Dan Marius spune că ADI ISO Mediu trebuie să dea un angajament în scris în ceea ce 

privește accesarea de fonduri. 

D-l Mirea spune că în ceea ce privește accesarea de fonduri, nu se pot da termene exacte, este vorba de 

licitații, iar în acest caz nu mai depinde de Asociație.  

D-l Géczi Gellért spune că ADI ISO Mediu funcționează din 2011, iar acest tip de structură este 

funcțională la nivelul mai multor județe din țară, iar noi suntem codași sub acest aspect, dar menționează că are 

speranța că va fi ceva benefic, dar pentru asta trebuie să existe un consens la nivelul tuturor localităților, dar, de-

a lungul timpului, unii au făcut notă discordantă, că se va reuși să se acceseze fonduri pentru acest sistem 

integrat de management al deșeurilor, sistem funcțional în județul Covasna, de exemplu. 

D-l Băilă Gheorghe ia cuvântul și întreabă de ce după 8 ani de cotizație nu s-a realizat acest proiect, de ce 

nu au fost accesate fonduri în acest sens. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă de ce nu a fost închisă rampa neconformă. 

D-l Mirea spune că a existat o altă viziune, până acum, a fost o altă structură, dar acum sunt presați să se 

miște repede, cuantumul amenzilor fiind foarte mare și existând și posibilitatea declanșării procedurii de 

infrigement. 

D-l Nițescu Ciprian întreabă ce s-a făcut, concret, în acești 8 ani în care s-a plătit cotizație, din  

2007-2009 se știa despre rampele neconforme și că există riscuri, că se prefigurează o altă Compania Apa și că 

nu se vor îndeplini promisiunile. 

 D-l Mirea spune că rampele puteau fi închise de foarte mult timp și că Primăria Săcele este cea mai 

avansată din punct de vedere al documentației și menționează că se pot accesa și fonduri naționale când va fi 

definitivat PT-ul și că s-a încercat realizarea SMID-ului prin OI. 

  D-l Géczi Gellért spune că în cei 8 ani nu a existat consens între localități, s-a bătut pasul pe loc și 

specifică faptul că se poate cere o informare dacă nu există rapoarte anuale ale Asociației. 

 D-l Primar spune că există rapoarte, menționând că d-l Mirea a avut o intervenție tehnică, iar concret, din 

2011 Asociația a avut ca  singur scop închiderea rampelor neconforme din județ,  dar nu s-a întâmplat nimic 

până în  2018,  s-a regândit structura, a venit o nouă conducere, care, pe lângă închiderea rampelor, vreo 8 la 

număr,  a dorit și realizarea SMID-ului, dar ca și municipalitate nu am stat pasivi vizavi de proiectul ADI Iso 

Mediu de închiderea a rampelor, Primăria Municipiului Săcele a demarat de un an jumătate procesul, suntem în 

faza  de achiziție de închidere rampă neconformă, deoarece se permite achiziția cu o clauză suspensivă, fără a 

avea fondurile efectiv, fiind vorba de 1 mil 400 mii euro fără T.VA. Dumnealui spune că s-au purtat discuții și  

există promisiuni de la Ministerul Mediului că se vor aloca fonduri în acest sens, dar trebuie să plătim Fondul de 

Mediu pe 5 ani, care nu este puțin, din care s-a plătit o parte,  iar licitația va avea loc în lunile următoare, cu acea 

clauză suspensivă. Dumnealui spune că suntem cei mai avansați din acest punct de vedere, că dead-line-ul este 

31.12.2020 și că amenzile vin direct pe UAT și menționează că speră ca acest proiect de hotărâre să vină în 

sprijinul nostru, sub aspectul unei mai bune colaborări cu operatorul de salubritate, iar dacă acest lucru nu se va 

realiza, se va ieși din Asociație. D-l Primar mai spune că la Săcele este și singura rampă ecologică din județ, la 

Fin-Eco, care va mai fi până prin 2025, dar viitorul nu este acesta de a îngropa gunoaie, sunt tehnologii mai 

avansate,  sunt și alte proiecte vizavi de selectarea mai bună a deșeurilor, în condițiile în care anul acesta avem 

procent de colectare selectivă de realizat  de  40%, iar anul viitor 50%. 

 D-l Nițescu Ciprian întreabă, în condițiile în care vor veni bani de la Ministerul Mediului, cine va fi 

beneficiar, UAT-ul sau Asociații de genul acesta. 

 D-l Primar spune că beneficiar este UAT-ul, dacă banii vin de la Fondul de Mediu. 

 D-l Președinte întreabă cum ne raportăm vizavi de taxa la Fondul de Mediu. 

 D-l Primar spune că mai avem anul 2014,  trebuie să vedem exact cât a însemnat taxa, iar atunci când va 

ieși acel Ghid al  Solicitantului, o vom plăti. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi  pentru, 5 abțineri  (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, 

d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Nițescu Ciprian).  H.C.L. nr. 55. 

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

hotărâre  privind constituirea fondului de accesibilizare a pădurilor pentru anul 2019.   
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            D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

          Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 28. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  

privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/ vânzare directă valabile pentru anul de producție 2019, la 

cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării către agenții economici prin licitație/negociere, 

respectiv către populație prin vânzare directă. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 29. 

       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind  modificarea art.2  al H.C.L. nr. 82/06.04.2017 pentru implementarea proiectului ,, Investiții pentru 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 30. 

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

privind aprobarea prețurilor de  vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale, fasonat loco cioată, 

destinat valorificării către populație în anul de producție 2019. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 31. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de  pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în vederea 

valorificării acesteia către operatorii economici, în anul de producție 2019,  pe natură de produse.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 32. 

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

aprobarea prețurilor de  vânzare ale materialului lemnos provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite  

anterior, din crăci, vreascuri, uscături,  rezultate din procesul normal de eliminare naturală a arborilor din  

ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabile, valorificate către populație ca  lemn de foc, 

 în anul de producție 2019.     

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 33. 
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        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind aprobarea tarifului de 35, 00 lei/mc , pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase, 

fasonată loco cioată,rezultată din recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, pentru anul de 

producție 2019.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

       Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 34. 

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

pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 

2018 al R.P.L.P. Săcele R.A. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Viceprimar spune că a  întrebat, fără a primi un răspuns,  cât a fost repartizarea profitului anul trecut, 

menționând că între timp s-a lămurit,   întrucât în ședința pe comisii de specialitate i s-a  spus că s-a operat o 

rotunjire, care se pare că a fost de la 5,65%  la 7%, iar dumnealui spune că propune ca procent  6%. 

D-l Nițescu Ciprian spune că valoarea este mai mare anul acesta, ca și sumă efectivă. 

D-l Géczi Gellért întreabă de ce amendamentul nu a fost formulat în ședința pe comisii de specialitate. 

D-l Viceprimar spune că propune ca vărsământul din profitul net să fie de 94% anul acesta, față de 93% 

anul trecut. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă le mai rămân bani celor de la Regie pentru investiții. 

D-l Viceprimar spune că s-a întrebat acest lucru și i s-a răspuns că există acel depozit în bancă, care poate fi 

utilizat în acest sens și că nu i s-a prezentat un argument viabil pentru trecerea de la 5,65% la 7%. 

D-l Popa Marius Cristian spune că scopul îl reprezintă cointeresarea personalului. 

D-l Bălășescu Marius întreabă care este gradul de realizare a investițiilor. 

D-l Hermenean Sorin spune că a fost de 43,76%, întrucât nu s-a realizat Canionul Tamina și drumul auto 

forestier Poiana Angelescu. 

D-l Primar spune că nu se pune problema de investiții, mai existând și depozitul pe care îl au în bancă, ceea 

ce este foarte bine. 

D-l Sterpu Ciprian spune că s-au aprobat salariile din Primărie, fără nici o ezitare și nu vede de ce să nu se 

voteze ca și salariații RPLP să fie motivați. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă cum va fi repartizat profitul către salariați, respectiv conducere, 

pădurari, etc. și dacă se va lua în calcul salariul de încadrare al fiecărui angajat. 

D-na Olteanu Anișoara spune că procentul se aplică egal pentru toată lumea. 

Se supune la vot amendamentul formulat de d-l Viceprimar, în sensul ca participarea salariaților la profit să 

fie în procent de 6% și se respinge cu 9 voturi pentru și 9 voturi împotrivă.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv și se aprobă cu  10  voturi  pentru,  1 

vot  împotrivă (d-l Motoc Bogdan George),  7 abțineri (d-na Iordache Mihaela, d-l Panait Bian Cristian, d-na 

Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Bălășescu Marius, d-l Gâdea Sorin, d-l Jitaru Gheorghe).  H.C.L. nr. 35. 

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui consilier local din  cadrul autoritatii publice tutelare, în calitate de președinte  al  Comisiei de 

evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al R.P.L.P.  Săcele R.A. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament  

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că a revenit cu amendamentul, pe care l-a și transmis electronic, 

care va avea următorul conținut: «Art. 1 se modifică și va avea următorul conținut : „Se înființează comisia de 
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evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație a RPLP Săcele RA, formată din 6 membri, 4 

reprezentanți ai autorității tutelare și 2 membrii desemnați din executivul Primăriei Mun. Săcele”.  

- Se adaugă Art. 2 cu următorul conținut : „Se desemneaza următorii consilieri din cadrul autorității publice 

tutelare pentru a face parte din Comisia de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al RPLP 

Săcele RA. 1 ... ; 2 .... ; 3 .... ; 4 ....” 

- Se adaugă Art. 3 cu următorul conținut : „Președintele Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului 

de administrație a RPLP Săcele RA va fi ales de către comisie dintre membrii autorității tutelare”  

- Se adaugă Art. 4 cu următorul conținut : „Secretarul Comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de 

administrație al RPLP Săcele RA nu va avea drept de vot și va fi ales de către comisie dintre membrii aparatului 

executiv”   

- Art 2 din proiectul de hotărâre devine Art. 5 și va avea următorul conținut : „Comisia de evaluare/selecție a 

membrilor consiliului de administrație a RPLP Săcele RA se va completa cu membrii executivului prin 

dispoziție emisă de primarul mun. Săcele”  

- Art. 3 din proiectul de hotărâre devine Art. 6 și va avea următorul conținut : „Primarul Mun. Săcele, prin 

aparatul de specialitate și Consiliul Local al mun. Săcele răspund de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.» 

 D-na Secretar spune că ceea ce a propus  d-l consilier local Nițescu este, practic, un nou proiect de 

hotărâre, iar nu un amendament. 

 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că din perspectiva Hotărârii nr. 722/2016 acest proiect de 

hotărâre nu este în regulă. 

   D-na Secretar spune că s-au respectat prevederile art. 11 din Hotărârea nr. 722/2016. 

 D-l Nițescu Ciprian dă citire art. 11, alin. (1), conform căruia : ,, Comisia de selecţie se înfiinţează prin 

act administrativ al autorităţii publice tutelareˮ, menționând că prin acest proiect de hotărâre doar se desemnează 

un membru, în calitate de Președinte,  pentru a face parte din Comisia de evaluare/selecție a membrilor 

Consiliului de administrație al R.P.L.P.  Săcele R.A., dar nu înființăm comisia, nu există un act admninistrativ de 

înființare a acesteia. 

 D-na Secretar spune că la art. 11 se stipulează că doar Președintele comisiei trebuie ales din cadrul 

autorității titulare. 

 D-l Președinte spune că restul membrilor sunt desemnați prin dispoziție de Primar, ulterior. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că i se pare normal ca această comisie să fie formată majoritar din membrii 

Consiliului Local. 

 D-na Secretar spune că există expert cooptat în acest sens, treaba comisiei fiind pur formală. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că nu avem o Hotărâre de Consiliu cu privire la modul în care se va face 

selecția. 

 D-na Secretar spune că s-a cooptat un expert extern, în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea 

nr. 722/2016, care va face munca Comisiei într-o proporție de 90%. 

 D-l Mureșan Dan Marius spune că factorul decizional este Consiliul Local. 

 D-l Primar spune că este necesară desemnarea unui președinte pentru această comisie, a fost propus d-l 

Bălășescu Marius, dar poate fi propusă o altă persoana, dar nu 6, întrucât suntem întârziați ca procedură și orice 

alte amendamente vor duce la blocarea procedurii. 

 D-l Președinte spune că nu au mai existat atâtea discuții pe marginea acestor comisii care au un rol  

important în stabilirea noului Consiliu de Administrație, ca acum. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că legea este din 2016. 

 D-na Secretar spune că în anul 2014 nu a fost nici un membru din partea Consiliului Local. 

 D-l Nițescu Ciprian întreabă în ce mod se blochează procedura. 

 D-l Primar spune că doar președintele comisiei trebuie mandatat de Consiliul Local. 

 D-l Viceprimar spune că răspunsul la cum aprobăm componența comisiei este că este aceeași procedură 

care s-a mai făcut, se desemnează președintele din partea Consiliului Local, iar apoi se completează prin 

dispoziție de Primar. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că la art. 11, alin. (1) se stipulează că a acesată comisie se înființează 

prin act al autorității tutelare, respectiv al Consiliului Local, legea este foarte clară, Consiliul Local este cel care 

înființează comisia, iar obiectul proiectului acesta trebuie să fie, iar apoi trebuie nominalizat președintele 

comisiei. 

 D-na Secretar spune că la elaborarea acestui proiect s-a mers pe recomandarea expertului.   

 D-l Géczi Gellért întreabă cum se poate face comisia prin dispoziție de Primar, dacă înființarea acesteia 

este apanajul Consiliului Local. 
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 D-l Sterpu Ciprian spune că trebuie înființată o comisie, unde Consiliul Local trebuie să aibă cel puțin 

jumătate+1 membri, d-l Primar nomilizează membri din apartul de specialitate, după care se alege președinte. 

  D-l Géczi Gellért spune că prin această Hotărâre trebuie să se aprobe înființarea acestei comisii, numele 

și numărul membrilor, câți sunt din executiv și câți din Consiliul Local. 

 D-na Secretar dă citire modului în care s-a reformulat proiectul de hotărâre, în conformitate cu 

propunerile făcute, astfel, se va  completa dispozitivul cu un nou articol, respectiv art. 1, care va avea următorul 

conținut: ,,Se constituie Comisia de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al R.P.L.P  Săcele 

R.A., care va fi compusă din 7 membri, respectiv  4 membri  din cadrul autorității tutelare și 3 membri din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săceleˮ. 

              Se nominalizează membrii din partea Consiliului Local pentru a a face parte din Comisiei de 

evaluare/selecție a membrilor Consiliului de administrație al R.P.L.P., în persoana d-lui Bălășescu Marius, d-lui 

Géczi Gellért, d-lui Sterpu Ciprian, d-nei Iordache Mihaela și d-lui Motoc Bogdan George. 

               D-l Președinte anunță că votul este secret. 

               D-l Președinte anunță rezultatul votului secret, respectiv: d-l Bălășescu Marius (membru): 14 voturi 

pentru; 4 împotrivă; d-l Sterpu Ciprian(membru): 15 voturi pentru; 3 împotrivă; d-l Géczi Gellért (membru): 17 

voturi pentru; 1 împotrivă; d-na Iordache Mihaela (membru): 14 voturi pentru; 4 împotrivă și d-l Motoc Bogdan 

George  12 voturi pentru; 6 împotrivă. 

 D-l Géczi Gellért spune că la art. 11, alin. (2) din Hotărârea nr. 722/2016 se stipulează că în această 

comisie trebuie să fie și un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor. 

 D-na Secretar spune că încă din luna octombrie s-au făcut demersuri în acest sens, dar nu s-a da curs 

solicitării și  menționează că se pot face propuneri pentru desemnarea președintelui comisiei mai sus menționate. 

               D-l Președinte anunță că votul este secret. 

               D-l Președinte anunță rezultatul votului secret, respectiv:  d-l Bălăsescu Marius 10 voturi pentru; 8 

împotrivă, d-l Sterpu Ciprian 8 voturi pentru; 10 împotrivă  H.C.L. nr. 36. 

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind constatarea încetarii de drept a unui mandat de administrator al  Regiei Publice Locale a 

Pădurilor Săcele R.A,  precum și desemnarea unui administrator provizoriu. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu prezența candidaților în plen   

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că are o propunere în persoana d-nei Tulbure Mihaela Iulia și că la 

primele nominalizări nu a fost solicitată prezența candidaților, iar acum este discriminatoriu să se ceară acest 

lucru. 

D-l Președinte spune că dumnealor au avut această doleanță în ședința pe comisii de specialitate.  

         D-l Géczi Gellért spune că orice alte nominalizări treabuia să se facă în ședința pe comisii de specialitate. 

        D-l Sterpu Ciprian spune că propunerea s-a făcut verbal  în comisia 3, nu s-a înscris în raportul comisei, dar 

apare în Procesul verbal al comisiei de unde dă citire. 

         D-l Președinte dă cuvântul d-lui Crețu Valentin, candidat ca administrator provizoriu pentru Consiliul de 

Administrație al RPLP Săcele R.A., pentru a se prezenta. 

        D-l Mureșan Dan Marius îl întreabă cum crede că ar putea îmbunătăți activitatea Regiei. 

        D-l Crețu spune că pentru a putea face proiecții în acest sens este necesar să ajungă acolo și să se 

familiarizeze cu documentele Regiei. 

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

proiectului de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și calculul profitului anual și  

investiției specifice, în vederea realizării obiectivelor de investiții „Reconstituirea  consolidare-reabilitare drum 

auto forestier Valea Gârcin,  drum auto forestier Târlung-Ciorica drum auto forestier Valea Zimbrului.  

        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 38. 
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         D-l Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv : d-l Crețu 

Valentin: 10 voturi pentru; 8 împotrivă; d-na Tulbure Mihaela Iulia: 7 voturi pentru; 10 împotrivă, 1 vot nul. 

H.C.L. nr. 37. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al  Municipiului Săcele, intravilan a unor imobile.  

        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 39. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere  de  dezlipire a suprafeței  

de 555 mp, reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039  Săcele, nr. cad  1761, nr. 

topografic 1315/1/1,  în suprafață de 3428 mp.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 40.   

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

hotărâre privind schimbarea destinației de folosință a unor imobile-construcții, aflate în domeniul public al 

Municipiului Săcele, situate în Municipiul Săcele, Bd. GeorgeMoroianu nr. 17, identificate în C.F. nr.104489 

Săcele, nr. cad. 104489 și care au constituit fostul Grup Școlar Industrial de Construcții Montaj 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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 41.   

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

hotărâre privind aprobarea vânzarii la licitație publica deschisa a 23 loturi de teren situate în Municipiul Săcele, 

zona ANL Bolnoc.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu amendament, în sensul ca banii rezultați din vânzarea acestor terenuri să 

fie utilizați pentru achiziționarea de alte imobile 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este inițiată procedura de achiziție pentru imobilul unde funcționează 

Grădinița cu Program prelungit nr. 5, unde va fi nevoie de bani, deci clar că aceste sume rezultate din vânzare 

vor fi utilizate în acest scop. 

D-l Bălășescu Marius întreabă dacă, din punct de vedere contabil, este posibil acest lucru. 

D-na Secretar spune că s-a mai cerut acest lucru, dar d-na Coman – Șef Serviciu Contabilitate - a spus că nu 

se poate face un cont distinct. 

D-l Viceprimar spune că un cont nou se poate deschide oricând, trebuie să fie similar celui de bună 

execuție/garanție. 

D-l Primar spune că acești bani nu pot fi folosiți decât pe secțiunea de dezvoltare. 

D-l Președinte spune că această discuție se poate reitera la momentul discutării bugetului local pe acest an. 

D-l Popa Marius Cristian spune că la secțiunea de dezvoltare intră și altceva decât achiziția de imobile. 

Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 2, în sensul ca banii rezultați din 

vânzarea acestor terenuri să fie utilizați pentru achiziționarea de alte imobile şi se adoptă cu 11 voturi pentru, 7 

abțineri. 
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Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. 

nr. 42. 

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

hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.113386 al 

localității Săcele, nr.cad.113386, în suprafață de 55 mp.  

        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 43. 

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

hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului în suprafață de 2953 mp înscris în 

CF nr.115664 al localității Săcele, nr.cad.115664.  

        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 44. 

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

hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- str. I.C. 

Brătianu,  nr. 20,  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. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 45. 

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

hotărâre privind reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr.205/25.10.2018 pentru 

proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă potabilă în cartierele Baciu și Turcheș din 

municipiul Săcele, județul Brașov”.  

        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 46. 

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

hotărâre privind modificarea art. 2 la  HCL 160/25.07.2018  pentru aprobarea documentației tehnice (DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese strada Barajului”.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 47. 

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

hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru  proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil clădire ,,internat fete” și schimbării  destinației în 

bloc locuințe sociale”.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 48. 

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

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Extindere RED în localitatea Săcele str. Toamnei, jud. Brașov”.  

        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 49. 

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

hotărâre privind aprobarea  Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL, aflate pe raza 

Municipiului Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 50. 

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

hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin 

programele A.N.L., din Municipiul Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 51. 

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

hotărâre privind stabilirea limitelor maxime pană la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii 

persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2018.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 52. 

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2019 pentru cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 53. 

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

hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele  în cadrul Asociației Direcția Pentru 

Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2019.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, fără participarea la vot a d-lui Géczi Gellért 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 



 14 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Géczi Gellért nu participă la vot).  

H.C.L. nr. 54. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 29  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă 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 Nițescu Ciprian și d-l Băilă Gheorghe – d-l Motoc 

Bogdan George lipsește momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 56. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 30  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului  Municipal 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 – d-l Motoc Bogdan George lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 57.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea Strategiei de  dezvoltare a serviciilor  sociale acordate la nivelul Municipiului Săcele 

şi a Planului de acţiune în vederea implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de 

furnizorii publici şi privaţi la nivelul Municipiului Săcele, pentru anul 2019.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu modificările discutate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că s-au realizat modificările solicitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Motoc Bogdan George lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 58.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 32  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile de bună gospodărire în Municipiul Săcele, precum și 

stabilirea, constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu nota de completare 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar spune că Nota de completare s-a transmis și electronic. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 59.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 33  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru completarea Anexei la  Hotărârea de Consiliul Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare și  Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – discuții în plen 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu 1 abținere (d-l Jitaru Gheorghe) și cu amendament, respectiv filmarea să 

se realizeze de către Primărie, cu transmitere live 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu 1 abținere (d-na Iordache Mihaela) 

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

         D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și spune că dorește să formuleze un amendament, respectiv: 
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 «Se completeaza Anexa la  Hotărârea de Consiliu Local nr. 6/24.01.2013 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și  Funcționare al Consiliului Local al Municipiului  Săcele, în sensul introducerii la art. 51 din 

cadrul Capitolului III – Functionarea Consiliului Local, a unor noi alineate , care vor avea următorul conținut:   

- „În timpul ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Săcele este permisa înregistrarea audio-

video a dezbaterilor și a votului exprimat de către membrii Consiliului Local, cu excepția situațiilor în care 

votul este secret, a discuțiilor de la secțiunea <Diverse> și a oricăror alte activități. 

Ședințele publice ale Consiliului Local al Municipiului Săcele vor fi înregistrate de autoritatea executivă, iar 

înregistrările vor fi postate pe site-ul oficial al Municipiului Săcele. Președintele de ședință va anunța la 

începutul dezbaterilor că ședința este înregistrată, sub rigorile legii.” 

 -  „În cazul editării și/sau alterarii, în sensul denaturării înregistrarilor audio-video, întreaga responsabilitate 

civilă și/sau penală revine celor care au intervenit asupra înregistrarilor realizate” 

  -  „Membrii Consiliului local, invitații, precum și oricare participant la ședințele publice  vor fi înștiințați de 

către președintele de ședință de faptul că ședința este publică  și înregistrată și prin prezența lor în sala de 

ședințe consimt la apariția în înregistrările audio-video efectuate în timpul ședintei.”» 

 D-l Stoea Gheorghe spune că aceste chestiuni sunt stipulate de lege. 

 D-na Secretar spune că amendamentul s-a pliat pe propunerea făcută. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că tocmai pentru că nu  se specifică în lege că e obligativitate, că e permis sau 

interzis să se filmeze, trebuie să se modifice Regulamentul Consiliului Local, de asta a venit cu propunerea, cu o 

parte a amendamentul d-lui consilier local Bălășescu este de acord, singura parte cu care nu este de acord și 

consideră că denaturează obiectul acestui proiect, este ca filmarea să se realizeze de către executiv, poate ar 

trebui aduse mai multe amendamente pe fiecare alineat, pentru că dumnealui, de exemplu, nu ar vota 

amendament, dar celelalte le-ar vota. 

 D-l Viceprimar întreabă cine ar putea face filmarea și posta pe site, dacă nu se face de către autoritatea 

executivă acest lucru. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că ceea ce a propus d-l consilier local Bălășescu  modifică și alin. (3), dar 

păstrează scopul pentru care a inițiat acest proiect de hotărâre, dar prima bucată nu păstrează scopul. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că se raliază antevorbitorului și dumnealui este de acord cu o parte a 

amendamentului formulat de d-l consilier local Bălășescu, dar ar completa cu faptul că  filmarea trebuie să apară 

netrunchiată pe site-ul instituției,  de la momentul deschiderii  și  până la declararea ca închisă a acesteia, 

inclusive capitolul de ,,Diverseˮ, la care pot lua cuvântul și cetățenii. 

 D-l Motoc Bogdan George spune că nu este relevant cine filmează. 

 D-l Panait Bian Cristian spune că a mai fost o inițiativă în acest sens. 

 D-na Iordache Mihaela spune că cele două amendamente formulate sunt asemănătoare. 

 D-l Géczi Gellért spune că nu a vota în 2015 proiectul de hotărâre cu același obiect, deoarece nu a 

considerat oportun acest lucru la momentul respectiv,  ședința  filmându-se  integral de către autoritatea 

executive și menționează că este de acord ca filmarea integrală să fie postată pe site sau transmisă live. 

 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că poate pune la dispoziție camera video personală pentru a se 

transmite live ședința, deoarece un sistem profssional ajunge la costuri de aproximativ 50.000 euro. 

 D-nul Viceprimar întreabă dacă este posibil, din punct de vedere tehnic, ca ședința să fie transmisă live. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că dacă Primăria nu poate realiza acest lucru, se poate achiziționa acest tip de 

serviciu, la fel cum face când achiziționează consultanță juridică. 

 D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 2,  în sensul ca 

filmările  ședințelor Consiliului Local al Municpiului Săcele să se facă de către autoritatea executivă și să fie 

transmise live și se adoptă cu 11 voturi pentru, 6 abțineri și 1 vot împotrivă. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că o mare parte intră în conflict cu proiectul inițial, sub aspectul  

duratei filmării, propune să se completeze de când până când se filmează, respectiv de la momentul deschiderii 

ședinței și până la declararea ca închisă a acesteia. 

 D-l Géczi Gellért spune că, o data cu adoptarea acestui  amendament,  proiectul d-lui consilier local 

Nițescu își pierde scopul. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că, în urma adoptării acestui amendament, formulează un amendament în 

sensul renunțării  la alin. (1), va rămâne că se transmite live, este filmată de către Primărie. 

           D-na Secretar dă citire formei adoptate o data cu acest amendament, respectiv:  

 « - „În timpul ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Săcele este permisa înregistrarea audio-

video, de către autoritatea executivă, a dezbaterilor. 
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    Ședintele publice ale Consiliului Local al Municipiului Săcele vor fi înregistrate de autoritatea executivă, iar 

înregistrările se vor transmite live.          

 -  „În cazul editării și/sau alterării înregistrarilor audio-video, întreaga responsabilitate civilă și/sau penală 

revine celor care au modificat și/sau distribuit materialele editate”. 

   -  „ Membrii Consiliului local, invitații, precum și oricare participant la ședintele publice cunosc faptul 

că activitățile din timpul ședinței publice a Consiliului local pot fi inregistrate audio-video și prin prezența lor 

în sala de ședințe sunt de acord cu apariția în înregistrările audio-video efectuate în timpul ședinței.”» 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că dorește să formuleze un amendament, în sensul  

că este interzisă înregistrarea video/audio a ședințelor Consiliului Local, atât de către membrii Consiliului Local, 

cât și de invitați și de oricare participant, cu aparate individuale. 

 D-na Iordache Mihaela spune că este de acord cu amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 

2, dar se dezbate în mod inutil acest lucru de 2 luni, motiv pentru care a votat împotrivă. 

D-l Sterpu Ciprian spune, referitor la amendamentul d-nei consilier local Voicescu Nicoleta Teonia că ar 

fi oportun ca să se permită, cu acordul Președintelui de ședință, înregistrarea video/audio, întrucât există 

evenimente care o necesită, de tipul premierilor, depunerii jurământului, etc. 

           D-l Popa Marius Cristian spune că înregistrarea trebuie să se facă de la deschiderea și până la declararea 

ca închisă a ședinței Consiliului Local. 

 Se supune la vot amendamentul formulat de d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia, în sensul  că 

este interzisă înregistrarea video/audio a ședințelor Consiliului Local, atât de către membrii Consiliului Local, 

cât și de invitați și de oricare participant, cu aparate individuale, fără acordul Președintelui de ședință şi se 

adoptă cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă. 

 D-na Secretar dă citire ultimei forme, pentru a nu exista neclarități, după adoptarea tuturor 

amendamentelor, respectiv : 

             - „În timpul ședințelor publice ale Consiliului Local al Municipiului Săcele este permisa înregistrarea 

audio-video, de către autoritatea executivă, a dezbaterilor și a votului exprimat de catre membrii Consiliului 

Local, cu excepția situațiilor în care votul este secret, a discuțiilor de la secțiunea «Diverse» și a oricăror alte 

activități. 

    Ședintele publice ale Consiliului Local al Municipiului Săcele vor fi înregistrate de autoritatea executivă, iar 

înregistrările se vor transmite live.          

     Președintele va anunța la începutul dezbaterilor că ședința este înregistrată sub rigorile legii. 

  -  „În cazul editării și/sau alterării înregistrarilor audio-video, întreaga responsabilitate civilă și/sau 

penală revine celor care au modificat și/sau distribuit materialele editate”. 

   -  „ Membrii Consiliului local, invitații, precum și oricare participant la ședintele publice cunosc faptul 

că activitățile din timpul ședinței publice a Consiliului local pot fi inregistrate audio-video și prin prezența lor 

în sala de ședințe sunt de acord cu apariția în înregistrările audio-video efectuate în timpul ședinței.” 

- ,,Este interzisă înregistrarea video/audio a ședințelor Consiliului Local, atât de către membrii 

Consiliului Local, cât și de invitați și de oricare participant, cu aparate individuale, fără acordul 

Președintelui de ședințăˮ. 

           Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele incluse și se se aprobă cu  11  voturi  pentru,   2 

împotrivă  (d-na Iordache Mihaela și d-l Panait Bian Cristian), 5 abțineri (d-l Jitaru Gheorghe, d-na Voicescu 

Nicoleta Teonia, d-l Gâdea Sorin, d-l Bălășescu Marius, d-l Munteanu Gheorghe). H.C.L. 60. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se va vedea ce înseamnă, din punct de vedere tehnic, această 

transmisiune live și menționează că nu ne permitem să cheltuim 50.000 de euro în acest sens, iar, în funcție de 

buget se va analiza posibilitatea achiziționării unor echipamente prin SICAP. 

 D-l Nițescu Ciprian reiterează disponibilitatea de a aduce camera video proprie în acest sens. 

 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că dorește să propună, în numele Grupurilor PNL, 

PMP+ALDE, în baza art. 35 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, schimbarea Președintelui de ședință, motivată de 

atitudinea față de colegi și invitați. 

 D-na Secretar dă citire prevederilor legale în materie în ceea ce privește alegerea/schimbarea 

Președintelui de ședință și spune că acesată propunere trebuie supusă la vot. 

 Se supune la vot propunerea făcută și se respinge cu 9 voturi pentru, 10 abțineri. 

 D-l Sterpu Ciprian spune, vizavi de această situație, că aproape jumătate din Consiliul Local este jicnită 

și că d-l Președine ar trebui să lucreze la atitudine 

        D-nul Președinte propune să se treacă la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 
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         D-l Géczi Gellért spune că dacă atitudinea d-lui Președinte persistă și în ședința următoare se vor retrage și 

mai spune că are o problemă de semnalat, respectiv  chiar la intrarea Municipiul Săcele, imediat cum se iese de 

pe DN1 și se intră pe pod s-a format o groapă, care e pe UAT Săcele. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că a fost întrebat de cineva de la benzinăria situată la intersecția cu drumul 

Tărlungului de ce este interzisă comercializarea băuturilor alcoolice pe timpul nopții și întreabă ce stă la baza 

acestei reglementări. 

 D-l Viceprimar spune că s-au înregistrat nemulțumiri din partea vecinilor. 

 D-l Țărus Romeo Nicolae  ia cuvântul și spune că există un regulament pentru emiterea autorizațiilor de 

funcționare și trebuie să îndeplinească anumite reguli, respectiv acordul vecinilor, firmă de paza. 

 D-l Primar spune că este regulă care se aplică pentru non-stopuri după orele 22:00. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că la ședința trecută a fost prezent un cetățean, d-l Diaconu, care  și-a exprimat 

punctul de vedere potrivit căruia i s-a calculat greșit impozitul pentru autorulota pe care o deține, iar pe baza 

răspunsului de la RAR,  i se dă dreptate. 

 D-l Mircioiu Sebastian spune că pe carte apare autoturim categoria M1,  avem o adresă de la Minister 

care confirmă modul de calcul în aplicarea acestei spețe și că se încadrează la autoturism, un alt cetățean a făcut 

o adresa către aceeași entitate și i s-a răspuns că altceva, sunt două răspunsuri contradictorii, dar sunt primării 

care merg pe altă încadrare. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că RAR poate modifica cartea mașinii. 

 D-l Viceprimar spune că dacă revine cu cartea modificată, se reîncadrează în categoria de impozitare 

corespunzătoare. 

 D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă i s-a spus de la Impozite și Taxe d-lui Diaconu că poate să-și 

înmatriculeze mijlocul de transport la Tărlungeni, dacă acolo este mai ieftin. 

 D-l Mircioiu Sebastian spune că nu are cunoștință ca cineva să fi făcut aceste afirmații. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că trebuie avută grijă cu astfel de afirmații, deoarece d-l Diaconu își poate 

muta tot parcul auto, ceea ce nu este bine pentru bugetul local. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că se aude că se vor închide zilele astea containerele SIGUREC. 

 D-l Viceprimar spune Ordonanța nr. 74/2018 a îngrădit colectorilor de reciclabile să preia de la 

populație,  avea costuri de funcționare care erau acoperite de materialele pe care le vindea la reciclatorul final și 

de banii care veneau de la OTR-uri. Dumnealui menționează că a avut loc o discuție preliminară, s-a identificat o 

soluție de a face un contract de colaborare cu operatorul de salubritate care are dreptul să ia de la cetățeni, dar 

acest lucru este viabil dacă rămân cu sediul în Brașov și spune că mai sunt și alții în aceeași situație. 

 D-l Primar spune că soluția este bună, dar dacă nu se întâmplă nimic, pleacă. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că a dat, întâmplător, la Arhiva Cărții Funciare, de o documentație, unde 

la vânzarea unei clădiri de patrimoniu, pentru care obligația vânzătorului este să ceară drept de preempțiune 

asupra statului sau UAT unde se află respectiva construcție,  a văzut o adresa din partea Primăriei prin care că s-

a negat acest drept de preempțiune. 

 D-na Secretar spune că este un antecontract de vânzare-cumpărare, încă nu s-a perfectat D-l Primar 

spune că Primăria nu era interesată de cumpărarea acestui imobil care, de fapt, nu mai există. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că se interesa de latura legală, întrucât trebuie dată o HCL în acest caz. 

 D-na Secretar spune că d-na Notar nu a transmis documentația integrală pentru a se putea supune 

aprobării Consiliului Local. 

 D-l Copoț George Robert spune că astăzi s-a aprobat un proiect de hotărâre pentru extindere RED pe str. 

Toamnei și menționează că a fost promulgată o lege offshore care reglementează exploatarea gazelor naturale 

din Marea Neagră prin care se stabilește o redevență pentru titularii de acorduri petroliere, iar banii  obţinuţi din 

impozitul pe veniturile suplimentare vor fi folosiţi pentru extinderea reţelei de gaze şi pentru alte investiţii, iar 

UAT-urile pot solicita finanțare. 

           D-l Primar spune că este vorba de un nou program, PNDL 3, pentru extindere rețele cu alimentare gaz 

metan și energie electrică, care se va demara în câteva săptămâni. 

 D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă prin acest program finanțarea este de 100%. 

 D-l Primar răspunde că finațarea este de 100%. 

D-l Sterpu Ciprian spune că a primit o situație cu litigiile, așa cum a solicitat și mai dorește să primească 

un răspuns în scris cu privire la modalitatea legală de a răspunde la adresele care se adresează Consiliului Local.  

D-l Băilă Gheorghe spune că ar trebui să se aducă scaune pentru cetățenii prezenți la ședințele 

Consiliului Local. O altă observație o are cu privire la strada Valea Largă, unde la prima curbă de la Hanul 
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Mureșenilor în jos este o groapă în asfaltul nou făcut, menționând că este o lucrare prost făcută și trebuie 

refăcută. 

D-l Stoea Gheorghe spune că va prezenta cauza familei Cozma care a mai fost prezentă în plenul ședinței 

Consiliului Local cu privire la poluarea fonică la care sunt expuși și care au o petiție adresată Consiliului Local, 

dar, la fel ca în cazul d-nei Giosu din Electroprecizia, nu s-a rezolvat nimic. 

D-na Secretar spune că d-na Giosu a făcut o cerere de CU, dar ce dorește să facă a fost doar la nivel 

verbal și că  la nivelul Primăriei s-a identificat soluția legală, dar d-na Giosu nu a mai venit. 

D-na Arhitect-Șef spune că d-na Giosu dorește intabularea construcției respective ca și construcție 

definitivă și i s-a explicat că acest lucru nu este posibil. 

           D-l Primar spune că d-nei Giosu i  s-a dat o soluție, respectiv construcția provizorie. 

          D-l Cozma spune că nu este normal ca activitatea industrială a firmelor Disz Tipo și Sufitech să se 

desfășoare în mijlocul  zonei A. 

D-l Președinte spune că ar trebui  limitate LT-urile. 

D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie avut în vedere că acolo se află o grădiniță, Cantina de Ajutor Social. 

D-l Viceprimar spune că trebuie să se vină cu soluții, menționând că nu există nici o bază care să 

îngrădească LT-urile, că se invocă faptul că zona industrială este în mijlocul localității, dar așa este și Fabrica de 

bere, de exemplu. 

D-l Cozma spune că nu există nici un fel de bunăvoință din partea agenților economici, dimpotrivă, s-a 

mai construit o hală. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că la alte hale situate în zone mixte există un anumit nivel de zgomot la 

care le este permisă funcționarea. 

D-l Cozma spune că este vorba despre  secțiile de cartonaj care au venit de un an și jumătate din CAP 

Turcheș. 

D-l Primar spune că dacă Consiliul Local își dă acordul, se închide, dat trebuie avut în vedere că este 

vorba de 150 de angajați și că există două astfel de zone mixte în Săcele. 

 D-l Mureșan Dan Marius spune că Primăria poate angaja un expert pentru a măsura nivelul de zgomot 

acolo. 

D-l Primar spune că o să-l invite pe patron la discuții și îi va solicita să ia măsuri drastice vizavi de 

poluarae fonică, care să fie zero între orele 22-06, doar cu acțiune restrictivă. 

D-l Géczi Gellért spune că, într-un oarecare orizont de timp, autoritatea ar putea să-i solicite să-și 

relocheze activitatea cu compensație, să i se pună la dispoziție un teren. 

D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă desfășurarea activității în anumite intervale orare ar fi utilă. 

D-l Cozma spune că este greu de stabilit un program, pe acolo trecând sute de copii. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că la colțul blocului 10 din Cart. Electroprecizia, sunt două gropi, iar de la 

blocul 10 spre blocul 15 nu este sens unic, iar mașinile sunt parcate pe partea dreaptă, la fel ca și strada de la 

Profi spre Piață, unde se circulă foarte greu. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că trebuie îndreptată strada care duce la Biserica Otodoxă din 

Baciu, la intersecția cu str. Canalului.  

            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 19, 45. 
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