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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

PROCES VERBAL 
 

 încheiat la data 23.01.2019, orele 16,00, la sediul 
Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 
 
 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi alin. (3) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
având următoarea ordine de zi: 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2018 - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie  
2018  pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în 
altă localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, 
autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele pentru anul 
2019- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014,  precum și  aprobarea  
încheierii unui Act adițional în acest sens - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. 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; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice 
Asistenţă Socială organizată la nivelul Primăriei Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele 
majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul 
comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de 
libertate, pentru anul 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2019-
2020 de pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem 
semnatarilor documentului ,,Hotărârea noastră”- iniţiator consilier local d-na Voicescu Nicoleta Teonia ; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 
Primarului Municipiului Sacele, pentru anul 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate 
 al Primarului Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Muncipiului 
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea  a 6 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de negociere a 
prețului de achiziționare a imobilului – Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situată pe str.Viitorului nr.7 
din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a cotei de 2/24 din terenul 
înscris în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354 în suprafață de 1.913 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL;  

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilului identificat în CF 
107744  Săcele,  în suprafață  de  819  mp și a imobilului identificat în CF 108218 Săcele, în suprafață  de 
10879  mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință și împrejmuire”- 
str. I.C. Brătianu, nr.14, Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în 
justiție în spețele ce formează dosarele civile  nr. 4448 /62/2018 și nr. 4450/62/2018 - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL;  

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.27/ 21.02.2013  privind înființarea unei 
linii directe de transport pe ruta Săcele Garaj-capăt linie str. Poienelor  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL;  

19. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator 
 ale  Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.,  precum și desemnarea unor administratori provizorii - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

20. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantitati  de 40 mc lemn rotund rășinoase pentru 
industrializare ( SR 1294//1993 ) cu capătul subțire > =24 cm ,domnului Rosu Gigi, cu domiciliul in 
Municipiul Sacele, Str. Unirii Nr. 111 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii Consiliului de 
Administrație la S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

22. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. prin aport în 
natura, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 
 

23. Diverse. 
- Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul 

II al anului 2018; 
- Informare privind modalitatea calculului impozitului pe mijloace de transport. 
 

 
 
 

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 Tarus Romeo–  Director executiv Directia Politia Locala 

                    - d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 
- d-l Robu Adrian - Șef SPCLEP  
- d-l Brânzea Ovidiu -  Șef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
- d-l Medianu Gheorghe – Șef Serv. Administrativ 
- d-l Mircioiu Sebastian –  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 
- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 
- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

                   - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 
- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

                   - d-l Plastir Florin – Comp. Transport Public 
                   -d-na Obreja Carmen - Administrator Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc 
                   - d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
                    - d-na Beloiu Elena – Asociația „Femeile se implică” 

- societatea civilă. 
 

 
 La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând  
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d-na consilier local Hlavathy Zsuzsánna.  
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-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre aprobare Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 20.12.2018, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru și 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 Stoea 
Gheorghe)  și  Procesul Verbal al ședinței de îndată  din data de 08.01.2019 care se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 
abținere (d-l Motoc Bogdan George). 

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. 

D-nul  Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre cu care urmează să se 
suplimenteze ordinea de zi. 

D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire 
proiectului de hotărâre avut în vedere, respectiv:   

23. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat  al Municipiului Săcele a 
terenului  înscris în CF 110975 Săcele, sub nr.top 9446/1/1/3/1 în suprafață de 2480 mp – inițiator Ing. 
Popa Virgil. 

Dumnealui menționează că la punctul de diverse există o informare referitoare la solicitarea nr. 1960 din 
09.01.2019, formulate de S.C. FREE-PACK S.R.L. 

             D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de  d-l 
Primar și conform dispoziției nr. 1921 /22.11.2018 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).    
             D-nul Preşedinte anunță că filmările neautorizate sunt interzise. 
             D-l Nițescu Ciprian propune să se supună la vot acest lucru, respectiv permiterea filmării ședinței, 
deoarece atunci când se solicită înregistrarea oficială, sunt refuzați. 
            D-na Secretar ia cuvântul și spune că ședința este publică și dă definiția acesteia și menționează că   d-l 
Președinte este cel care decide dacă ședința se poate sau nu înregistra și dă citire art. 42 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei  publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 12, alin. (1) din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, conform căruia: ,,(1) 
Autorităţile publice prevăzute la art. 4 sunt obligate să elaboreze şi să arhiveze minutele şedinţelor publice. 
Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.ˮ 
 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și întreabă ce să se supună la vot, mai exact, neexistând un material în acest 
sens. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă cum se redactează Procesul verbal, dacă ședința este înregistrată audio, 
cum se știe situația votului, mai ales că au existat probleme în urmă cu două ședințe cu privire  la Procesul 
verbal. 
 D-l Sterpu Ciprian întreabă care este motivul pentru care această ședință nu se filmează și de ce cea de 
îndată nu s-a filmat. 
 D-na Secretar spune că ședințele se înregistrează atunci când se consideră necesar și menționează că, de 
regulă, ședințele de îndată nu se filmau. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că a fost votat un Proces verbal fără a fi transmis, s-a susținut că a fost 
comunicat, apoi s-a transmis, ori filmarea ar fi fost utilă, dar în momentul în care se solicită, răspunsul este că se 
folosește pentru uz intern. 
 D-na Secretar spune că ședința este înregistrată, ședința este înregistrată audio. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că d-na Voicescu – Președintele de ședință, s-a exprimat, atunci când s-a 
interzis filmarea de către alte personae a ședinței, că filmarea oficială o face instituția, iar cei interesați pot 
depune cereri pentru a o solicita. 
 D-na Iordache Mihaela spune că este vorba de a-și da acordul, fiecare în parte, de a fi filmat sau nu, mai 
ales că filmările se pot folosi și în alte scopuri, ori, personal, dumneaei și-a dat acceptul, în exercițiul funcțiunii, 
doar pentru filmarea realizată de autoritate. 
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 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că este o schimbare ciudată de optică cu privire la folosirea datelor 
cu caracter personal, iar dacă această filmare clandestină va fi folosită, să se consemneze că diseminarea acesteia 
în diverse medii  îi face pasibili pe cei care o fac de răspundere penală, mai ales că o filmare poate fi trunchiată. 
 D-l Panait Bian Cristian spune că, în mandatul anterior a inițiat un proiect de hotărâre în sensul 
transmiterii live pe pagina web oficială a instituței a ședințelor Consiliului Local, proiect care nu a trecut, iar 
majoritatea politică era deținută de PNL în acel moment. 
  D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că legea stipulează clar condițiile în care se înregistrează ședințele 
și consideră că autoritatea publică ar trebui să o facă și menționează că nu există cadru legal pentru a vota 
propunerea formulată cu privire la înregistrarea neoficială a ședințelor. 
 D-na Secretar spune că legea stipulează că ,,ședințele pot fi înregistrateˮ, nu spune imperativ că se 
înregistrează. 
 D-l Președinte spune că în acest caz Președintele de ședință are un cuvânt de spus. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că, dacă sunt de acord ca ședințele să fie înregistrate, răspunderea o poartă 
fiecare în parte cu privire la modul de folosire a acesteia. 
 D-l Viceprimar spune că a avut o experiență cu acest tip de filmări trunchiate. 
 D-l Panait Bian Cristian  spune că a avut o experiență neplăcută cu privire cu filmările de acest tip, care 
au lezat integritatea profesională  a soției, iar în respectiva filmare apare și dumnealui, care nu și-a dat acordul în 
acest sens. 
 D-na Secretar spune că, pe de o parte, numele și prenumele și apartenența politică, sunt date cu caracter 
personal, dar, pe de altă parte, se susține că filmările fără accept pot fi făcute.  
 D-l Nițescu Ciprian spune că a contestat modul de prelucrare a datelor, care cad sub incidența art. 9 care 
interzice prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (date biologice, genetice, orientare 
sexuală, religioasă, politică,  etc.). 
 D-l Géczi Gellért spune că trebuie studiat Regulamenttul de funcționare al Consiliului Local. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că pentru acest tip de propuneri trebuie să se vină cu proiect de 
hotărâre, oricine putând avea inițiativă în acest sens. 
 D-l Kristály László spune că ar trebui să se ia de bun cadrul legal, iar votul pentru acea propunere nu are 
rost. 
 D-l Președinte supune la vot propunerea d-lui consilier local Nițescu, în sensul dării acordului în vederea 
filmării ședințelor Consiliului Local, neoficial. 
 D-l Nițescu Cprian spune că propunerea dumnealui este dacă sunt de acord ca ședințle publice să fie 
filmate, fără includerea sintagmei ,,în mod neoficialˮ, în condițiile prevăzute de lege 
 Se supune la vot și se respinge cu 7 voturi pentru, 4 împotrivă, 7 abțineri. 
 D-l Președinte spune că orice filmare clandestină se va circumscrie rigorilor legii. 

             D-na  Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 
proiectului de hotărâre  pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 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. 
          D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că se știe că cifrele prezentate acum sunt o stare de fapt, nu se 
poate interveni asupra lor, dar față de bugetul inițial și prognozele făcute la începutul anului 2018, lucrurile stau 
complet diferit: deficit foarte mare, realizare venituri pe secțiunea de dezvoltare 16%, pe partea de lucrări de 
infrastuctură, investiții nerealizate sau realizate partial, nereflectând ceea ce s-a preconizat. 
        Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi  pentru, 7 abțineri  (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, 
d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Nițescu Ciprian, d-l Stoea Gheorghe și d-l Băilă 
Gheorghe).  H.C.L. nr. 5. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2018  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 
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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. 6. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, 
agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  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 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 7. 

           D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 
proiectului de privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014,  precum și  aprobarea  încheierii unui Act 
adițional în acest sens. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că dorește să atragă atenția asupra faptului că s-a votat o taxă de 10 

lei/lună/persoană fizică  pentru cei care nu au contract de salubrizare, odată cu această taxă de 11,44  lei, este 
mai avantajos să nu ai contract și consideră oportun să se majoreze taxa pentru cei care nu încheie contracte, 
lucru în strânsă conexiune și cu regulamentul de bună gospodărire postat la acest moment pe site-ul instituției. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal, taxele trebuie să se 
aprobe până la 30 aprilie, ceea ce s-a și făcut, iar pentru anul viitor se poate adopta o altă sumă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că până anul trecut cei care nu aveau contract de salubrizare nu plăteau 
nimic și menționează că acea taxă este pe persoană, iar dacă sunt mai mulți membri, cuantumul nu este de 
neglijat. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 8. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 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 – 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. 9. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Publice Asistenţă Socială organizată la 
 nivelul Primăriei 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. 10. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de 
muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi 
pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2019.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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. 11. 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  8 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2019-
2020 de 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. 12. 

       D-ula Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele, post-mortem semnatarilor 
documentului ,,Hotărârea noastră”.  
        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. 13.  

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Sacele, 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. 
Se supune la vot și se aprobă cu  11 pentru,  5 împotrivă (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l 

Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Nițescu Ciprian),  2 abțineri (d-l Stoea Gheorghe și d-l Băilă 
Gheorghe).  H.C.L. nr. 14.  

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 11  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 
proiectului de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții din aparatul de specialitate 
 al Primarului Municipiului Săcele.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 abținere  
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că are două lucruri pe care le-a sesizat și  ședința pe comisii de 

specialitate, respectiv faptul că era un post la fonduri nerambursabile, care a fost desființat, ceea de determină 
închiderea compartimentului, explicația fiind că a fost vacant multă vreme, dar nici nu a fost scos la concurs, o 
persoană nu ar fi putut face față la accesarea de fonduri și poate mai benefică este externalizarea, dar cu acel post 
ar fi fost mai facilă asigurarea  legăturii dintre instituție și consultantul extern și consideră că ar fi fost oportună 
menținerea acestuia. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că dacă postul ar fi fost ocupat, nu am putea face externalizarea 
serviciului. 

D-l Nițescu Ciprian spune că ne putem uita la punctul 17 
D-na Secretar avem ca și cadru legal, Ordonanța 26/2012, unde se specifică și se menționează că se poate 

face  doar cu aprobarea Consiliului Local. 
D-l Nițescu Ciprian solicită comunicarea articolului care stipulează că nu se poate face externalizare dacă 

există personal angajat la compartimentul de fonduri nerambursabile. 



 7 

D-na Secretar spune că se va comunica temeiul legal în acest sens. 
D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că un alt aspect este în legătură cu Serv. Asistență Socială care se 

se organiza în subordinea Consiliului Local. 
D-na Secretar ia cuvântul și spune că modul de organizare al Serv. Asistență Socială este reglementat de 

Hotărârea nr. 797/2017, respectiv  anexa nr. 2, menționând că se organizează în subordinea Consiliului Local 
dacă are personalitate juridică, iar  dacă nu, este în subordinea Primarului. 

D-na Marin Magdalena dă citire art. 41, alin. (1) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, conform 
căruia:, ,,(3) Structurile publice fără personalitate juridică se organizează ca unităţi de asistenţă socială în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului, precum şi în cadrul serviciului public de asistenţă socială din subordinea 
consiliilor judeţene, consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureştiˮ. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nu obișnuiește să discute cazuri particulare, dar a sesizat 2 
curiozități în această organigramă și  consideră că oamenii care muncesc ar trebui apreciați, iar nu dați afară și se 
referă la d-na Simona Țiu care, a înțeles că a fost mutată prin diverse servicii pentru a le autoriza, pentru că avea 
studii superioare, iar acum nu se mai regăsește în organigramă și la d-na Cornelia Daneș, care are o activitate 
care aduce cinste localității, iar acum va trebui să plece, menționând că pe data de 26 octombrie organigrama a 
fost trimisă spre avizare, iar pe data de 16 octombrie a fost scos un post la concurs în cadrul aceleași structuri 
unde activează și d-na Daneș. 

D-na Secretar spune că nu este vorba despre același compartiment, postul scos la concurs a fost din cadrul 
Comp. Turism, iar în ceea ce o privește pe d-na Țiu, acesata a fost angajată pe perioada derulării proiectului 
Centru de zi pentru copii aflați în situație de risc, care s-a încheiat în luna august 2018. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că în mandatul trecut când a contestat organigrama i s-a spus că este 
prerogativa Primarului, care își structurează aparatul în funție de necesități. 

D-l Nițescu Ciprian spune că organigrama este atributul coordonatorului instituției, dar li se cere și 
dumnealor o părere. 

D-l Președinte spune că este o formalitate. 
D-l Nițescu Ciprian spune că, în calitate de consilieri locali, pot îndrepta anumite lucruri, de tipul unei 

,,concedieri mascateˮ. 
D-l Președinte spune că mereu s-a susținut că organigrama este supradimensionată și că statutul de 

funcționar public s-a transformat într-un fel de paravan.  
D-l Sterpu Ciprian spune că intervenția dumnealui nu se dorea o critică, dar se întreabă ce simt oamenii din 

aparatul de specialitate care stau sub presiunea că vine un alt Primar și este posibil să plece și mai menționează 
că ar trebui ca și Consiliul Local să aibă un aparat. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, funcționarilor 
publici care au rămas fără post  autoritatea publică, în perioada de preaviz, are obligaţia, dacă în cadrul acesteia 
există funcţii publice vacante corespunzătoare, să le pună la dispoziţia acestora. Dacă nu există funcţii publice 
vacante corespunzătoare în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, autoritatea ori instituţia publică are obligaţia 
de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante. 
În cazul în care există o funcţie publică vacantă corespunzătoare, identificată în perioada de preaviz, funcţionarul 
public va fi transferat în interesul serviciului sau la cerere, iar dacă nu, va intra în corpul de rezervă al 
funcționarilor publici. 

Se supune la vot și se aprobă  12  voturi  pentru,    1 împotrivă  (d-l Nițescu Ciprian),   5 abțineri (d-l Popa 
Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea Gheorghe).   
H.C.L. nr. 15.  
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Muncipiului 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. 
D-l Sterpu Ciprian întreabă, ca și proiecție  pentru anul 2019, ce procent din buget îl reprezintă aceste 

salarii. 
D-l Primar spune că aproximativ 20%, dar pentru a-l determina cu exactitate, trebuie să se știe care este 

bugetul. 
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Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 16. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea  a 6 consilieri locali pentru a face parte din Comisia de negociere a prețului de 
achiziționare a imobilului – Grădinița cu Program prelungit nr. 5, situată pe str.Viitorului nr.7 din Municipiul 
Săcele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte anunță că votul este secret. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă de ce numărul membrilor comisiei este par, comisiile funcționând, de 

regulă, în număr impar. 
D-na Secretar spune că acestă comisie se va completa cu membri din aparatul de specialitate al Primarului 

și menționează că cei care sunt nominalizați în comisie pot să nu voteze pentru ei. 
        D-nul Președinte anunță, până la centralizarea rezultatelor votului secret, se trece la punctul nr. 14  de pe 
ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a 
cotei de 2/24 din terenul înscris în CF nr.109354 Săcele, nr.cad.109354 în suprafață de 1.913 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. 18. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilului identificat în CF 107744  Săcele,  în 
suprafață  de  819  mp și a imobilului identificat în CF 108218 Săcele, în suprafață  de 10879  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. 19. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 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.14, 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. 20.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea achiziționării de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în spețele 
ce formează dosarele civile  nr. 4448 /62/2018 și nr. 4450/62/2018.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 vot împotrivă 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Nițescu Ciprian spune că la punctul de diverse de astăzi există o speță asemănătoare care s-a rezolvat de 

către autoritatea publică, fără externalizare, ori acum compartimentul Juridic nu mai poate rezolva acest lucru. 
D-na Secretar spune că nu suntem noi reclamanții, iar în cazul speței de la diverse, aceasta nu s-a soluționat 

în instanță. 
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D-l Mircioiu Sebastian spune că pentru speța la care face referire d-l consilier local Nițescu nu am fost în 
instanță, nu a existat un litigiu în acest sens, s-a făcut numai pe cale administrativă,  s-a solicitat un punct de 
vedere de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administației Publice  cu privire la modul de calcul a 
impozitului auto pentru mijlocul de transport Categoria Autovehicul Special M1, s-a primit răspunsul prin care 
ni se aduce la cunoștință că modalitatea de calcul aplicată pentru aceste mijloace de transport este corectă și cu 
respectarea prevederilor legale. 

Deținătorul autovehiculului în cauză ia cuvântul și spune că nu a primit de la Primărie nici un răspuns. 
D-l Mircioiu Sebastian spune că a primit răspunsul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administației 

Publice  și menționează că de la impunere avea drept de contestație 30 de zile, în cazul în care era nemulțumit și 
că în cazul care face obiectulul proiectului de hotărâre discutat, în baza declarației și a extrasului CF, firma 
respectivă a fost impusă cu teren de categoria intravilan, ulterior, iar în anul 2015 conform Certificatului de 
Urbanism, eliberat de serviciul de resort, s-a constatat că terenul este, de fapt, în  extravilan, noi am luat 
impozitul pe intravilan, un impozit mai mare, apoi firma ne-a dat în judecată și a contesta modul de stabilire și 
vrea banii înapoi.  

D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă un jurist nu poate merge în instanță pe această speță. 
D-ra Dascălu Bianca spune că, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2012, în condiții de 

complexitate sporită a unei cauze, se pot achiziționa servicii de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare 
în justiție și menționează că nu pot fi eliberați bani de la bugetul local fără sentință judecătorească.. 

D-l Mureșan Dan Marius întreabă,  în afară de suma foarte mare, ce complexitate e aici, s-au luat bani care 
nu trebuia luați. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că în perioada 2006-2008 la Primăria Săcele au fost niște ,,specialiștiˮ care 
au stabilit anumite categorii de folosință, iar în acest caz s-a stabilit  că terenul în cauză este intravilan,  plătind 
taxa în acest mod, dar când proprietarul a dorit să-l vândă, acesta figura în extravilan, nu vorbim doar de taxele 
pe care le-a plătit, este o diferență uriașă, fapt pentru care solicită diferența de impozit, dar și daune, vorbim de 
1,400 mil lei,  ori speța este una complexă și este vorba de sume mari, este o suprafață mare de teren situată la 
limita intra/extravilan, conform măsurătorilor este extravilan, iar noi nu putem da bani fără o hotărâre 
judecătorească. 

D-ra Dascălu Bianca spune că am mai avut cu acestă firmă, care ne-a dat în judecată pentru recuperarea 
banilor  pentru diverse perioade de impunere,  încă două procese pe rolul instanței de judecată, dintre care unul a 
fost câștigat  prin casa de avocatură și o altă cauză  se află în dezbatere pe rolul Tribunalului Brașov și că 
obiectul acestui proiect îl reprezintă alte două cauze pentru alți ani pentru care a fost făcută impunerea pentru 
intravilan, fapt pentru care, dat fiind complexitatea cauzei s-a considerat oportun să se continue în același mod. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că nu știe cît de îndreptățiți sunt să judece complexitatea unei spețe, 
dar în cazul în care se impune și pentru maximizarea șanselor de câștig, o pot face și consideră oportun, pentru a 
nu mai avea astfel de situații,  ca dezbaterile acestea pe marginea unui proiect de hotărâre să se facă în cadrul 
ședințelor pe comisii de specialitate. Dumnealui mai spune că, urmărind ordinea de zi a ședinței de Consiliu 
Local de la Municipiul Brașov a văzut că există 5-6 puncte pe ordinea de zi cu acest obiect, respectiv 
achiziționarea de consultanță juridică. 

D-l Mircioiu Sebastian spune că în 2005 calculul impozitului s-a făcut pe baza declarației pe propria 
răspundere făcute de contribuabil și extrasului CF unde scria ,,fâneață intravilanˮ și nu se putea calcula altfel 
decât în baza acestei documentații depuse la momentul respectiv, în anul 2015 venind cu certificatul respectiv,  
s-au schimbat lucrurile. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă ce reprezintă suma de 143 mii lei. 
D-l Mircioiu Sebastian spune că 143 mii lei reprezintă impozitul plătit din  2005-2014, apoi a intrat în 

insolvență și nu a mai făcut nici o plată, dar cer și  daune și dobânzi. 
D-na Secretar spune că sunt 4 dosare pe rol, fiecare cu valoarea lui, iar pe unul l-am câștigat în primă 

instanță. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă cine a eliberat adeverința în baza căreia acest teren a fost trecut în 

extrasul CF  intravilan, întrucât este posibil ca acea persoană să activeze și acum și să fie aceeași care a eliberat 
Certificatul de Urbanism că terenul este extravilan. 

D-na Secretar spune că există declarația pe propria răspundere că terenul este intravilan. 
D-l Popa Marus Cristian spune că va merge la CF să verifice acest lucru și va comunica numele persoanei 

respective. 
D-l Nițescu Ciprian spune că în cadrul ședinței pe comisii de specialitate s-a discutat acest proiect de 

hotărâre și consideră că se votează și alte proiecte fără a fi specialiști în domeniul ce face obiectul proiectului, 
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dar asta nu înseamnă că nu pot dezbate și formula păreri, cum susține d-l consilier local Géczi Gellért și trebuie 
luate lucrurile ca atare. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că ceea ce a vrut să sublinieze este că complexitatea unui proces nu 
este reglementată de lege, așa cum sunt este cazul altor proiecte discutate care au strict un cadru legal. 

D-na Iordache Mihaela ia cuvântul și spune că atunci când în sala de ședință este prezentă societatea civilă, 
se înmulțesc numărul întrebărilor asupra materialelor și consideră că unele discuții ar trebui să se poarte în 
cadrul ședințelor pe comisii de specialitate.  

D-l Viceprimar ia cuvântul și întreabă cum putea vinde terenul acea firmă la momentul 2007. 
D-l Mircioiu Sebastian spune că în 2007  îl putea vinde ca intravilan. 
D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, sunt acest aspect, susține, fundamentat că este o speță complicată.  

        Se supune la vot și se aprobă cu  12   voturi  pentru,   2 împotrivă (d-l Copoț George Robert, d-l Nițescu 
Ciprian),   4 abțineri (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Stoea Gheorghe 
și d-l Băilă Gheorghe).  H.C.L. nr. 21. 
        D-l Sterpu Ciprian spune că motivul acestei poziții se explică prin faptul că au mai fost astfel de 
externalizări, dar nu li s-a prezentat o situație cu costurile generate și cu rezultatul proceselor, câte au fost 
câștigate, câte au fost pierdute și solicită o astfel de situație. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.27/ 21.02.2013  privind înființarea unei linii directe de 
transport pe ruta Săcele Garaj-capăt linie str. Poienelor .  
        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 Popa Marius Cristian întreabă care este situația cu licența de traseu vizavi de intrarea în Brașov, întrucât 

se vehiculează că ar exista intenția ca autobuzele de Săcele să fie oprite la Pod. 
D-l Director spune că, după cunoștințele dumnealui, licența există. 
D-l Plastir Florin ia cuvântul și spune că este o problemă cu impact social și economic mare, s-au purtat 

dialoguri cu diverse instituții, Primăria Brașov,  AMB Transport, RAT Brașov,  iar din răspunsurile instituțiilor 
am fost dirijați spre AMB Transport, care până acum nu a avut astfel de autorizații, acum suntem în procedură, 
dar nici AMB Transport nu știe cum să aplice normele europene în acest sens. 

D-l Primar spune că și RAT Brașov are traseu prin Săcele, funcționând cu 17 barat și întreabă cine a făcut 
astfel de afirmații cu privire la restricționarea accesului autobuzelor pe teritoriul Brașovului. 

 D-l Popa Marius Cristian spune unele persoane din AMB. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 22. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind constatarea încetării de drept a unor mandate de administrator  ale  Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Săcele R.A.,  precum și desemnarea unor administratori provizorii.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte anunță că votul este secret și dorește să se consemne că refuză orice buletin de vot, deși 

legea îi permite să voteze pentru ceilalți candidați, cu care nu are nici o legătură, dar nu va participa deloc la 
procedura de vot. 

D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și spune că dorește să mai nominalizeze un candidat, în persoana d-nei 
Tulbure Mihaela Iulia. 

D-na Secretar spune că li s-a solicitat ca amendamentele/propunerile să fie făcute în cadrul ședinței pe 
comisii de specialitate, pentru a putea fi analizate. 

D-l Nițescu Ciprian spune că la momentul respectiv nu știa dacă o să facă o propunere în acest sens și 
menționează că a analizat CV-ul d-nei Panait, unde, la experiența profesională se specifică faptul că din 2006, 
dar nu este menționat până când sau dacă mai este administrator la SC AGMIOL SRL, care este o firmă care s-a 
dizolvat, figurează cu pierderi, dosare în justiție, insolvență, iar conform datelor din Monitorul Oficial,  d-na 
Panait este administrator, oricum  managementul este unul deficitar. 
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D-na Iordache Mihaela spune că informațiile/explicațiile ar trebui cerute în cadrul ședinței pe comisii de 
specialitate. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune, dacă i se permite o explicație, că din 2006  nu s-a mai găsit nici o 
referire la  familia Panait, d-na Panait  a fost dministrator doar o perioadă de aproximativ 6 luni. 

D-l Géczi Gellért ia cuvântul și se raliază la cele spuse de d-na consilier local Iordache, susținând că 
informațiile trebuie aduse în cadrul ședinței pe comisii de specialitate pentru a fi analizate. 

D-l Sterpu Ciprian spune că, în astfel de situații este bine ca să se cunoască acești cadidați, chiar dacă aici 
este vorba de un provizorat. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantitati  de 40 mc lemn rotund rășinoase pentru industrializare 
 ( SR 1294//1993 ) cu capătul subțire > =24 cm ,domnului Rosu Gigi, cu domiciliul in Municipiul Sacele, Str. 
Unirii Nr. 111.  
        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. 
D-l Președinte anunță că votul este secret. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor în vederea constituirii Consiliului de Administrație la S.C. 
Servicii Săcelene S.R.L..  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
 Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 25. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. prin aport în natura, introducerea 
unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
 Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere( d-l Géczi Gellért).  H.C.L. nr. 26. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  atestarea apartenenţei la domeniul privat  al Municipiului Săcele a terenului  înscris în CF 
110975 Săcele, sub nr.top 9446/1/1/3/1 în suprafață de 2480 mp. 

D-l Brânzea Ovidiu ia cuvântul și spune că este vorba despre un teren situat în Cart. Gârcini, ce figurează 
înscris în CF 110975 Săcele sub nr.top 9446/1/1/3/1, în suprafață de 2480 mp, cu  proprietar Statul Român. 
Dumnealui mai spune că terenul în cauză este situat în zona Gârcini, intravilanul vechi al Municipiului Săcele  
(identificat în  CF 7535), așa cum se vede și în planul topografic executat în 1977 și, după cum se știe, pentru a 
face orice fel de lucrare acolo, el trebuie trecut pe Municipiul Săcele. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 27. 
        D-nul Președinte propune să se treacă la punctul de diverse, la informări, anunțând că prima este cu privire 
la activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul II al anului 2018, 
iar cea de-a doua este referitoare la modalitatea calculului impozitului pe mijloace de transport. 
 D-l Mircioiu Sebastian ia cuvântul și spune că este vorba de speța Diasen, d-l Diaconu s-a prezentat în 
cadrul ședinței Consiliului Local expunând faptul că i s-a calculat în mod eronat impozitul pe un mijloc de 
transport, sens în care s-a cerut un punct de vedere din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administației Publice care confirmă faptul că impozitul s-a stabilit în mod corect. 
 D-l Diaconu – proprietarul autovehiculului – ia cuvântul și spune că în urmă cu 2 luni a formulat o cerere 
cu privire la acel morman de pământ, de când a fost în plenul ședinței, dar nu i s-a comunicat nici un răspuns. 
 D-l Primar spune că i s-a transmis un răspuns cu 2 zile în urmă. 
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 D-l Diaconu mai spune voia să facă ceva bun și nu înțelege care este motivația că nu a fost lăsat, pe de 
altă parte spune că plătea pentru parcarea de la Ciucaș, din capăt, dar i  s-a anulat, că se obturează vizibilitatea, 
dar acum parchează alții gratis acolo autobuze și nu se ia nici o măsură. 
 D-l Primar spune că este vorba despre un autobuz care s-a defectat și a stat 2 zile până a putut fi 
remediată problema. 
            D-l Diaconu mai spune că va merge în instanța pentru a contesta impozitul pentru autorulota, a vorbit cu 
oameni competenți de la Brașov unde este o altfel de încadrare. Dumnealui mai spune că a atras atenția atunci 
când s-a achiziționat microbuzul pentru cursa de noapte, să se ia unul nou, ori acum stă  tras pe dreapta. Un alt 
lucru pe care vrea să îl sesizeze este acela că Primăria nu are voie să elibereze autorizațiile de traseu, cele de 
culoare albastră, care s-au emis, care cad în sarcina ARR sau Consiliului Județean, deoarece este caz de pușcărie 
în această situație. 
             D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, respectiv 
d -na  Panait Andreea-Maria: 10  voturi  pentru,  7  împotrivă, d-l Munteanu Horațiu George: 16  voturi  pentru,  
1  împotrivă, d-na Tulbure Mihaela Iulia: 7 voturi  pentru,  8  împotrivă,  2 voturi nule. H.C.L. nr. 23 și de la 
punctul nr. 20  de pe ordinea de zi suplimentată, respectiv 18 voturi pentru. H.C.L. nr. 24. 
         D-l Președinte spune că o altă informare este referitoare la solicitarea nr. 1960 din 09.01.2019, formulată 
de S.C. FREE-PACK S.R.L. 
            D-l Nițescu Ciprian spune că au primit pe e-mail o adresă pe care scria ,,denunțˮ și întreabă despre ce 
este vorba. 
 D-na Secretar spune că probabil persoana care a făcut respectivul denunț a dorit să-l disemineze la cât 
mai multe persoane și a preluat adresele de e-mail oficiale. 
 D-l Géczi Gellért spune că acest denunț este nesemnat și nedatat. 
 D-l Primar spune că a fost transmis, probabil la toate primăriile, persoana respectivă denunțând o practică 
pe care a sesizat-o. 
 D-na Belu Lenke, din partea societății civile,  spune că locuiește  pe str. Carpaților  și are o mica  
pensiune și că a avut astăzi  un control de la SANIPID, iar aceștia au îndrumat-o să se adreseze autorității 
publice, deoarece  starea avansată de degradare a străzii dăunează afacerii și întreabă când se va reabilita această 
stradă. 
 D-l Președinte ia cuvântul și spune că autoritatea publică a început să asfalteze, anual, un număr de străzi. 
 D-l Primar spune că strada la care se face referire intră în etapa a 2-a, în anul 2020, întrucât nu se poate 
asflata fără canalizare și rețea nouă de apă.  
  D-l Géczi Gellért spune că s-ar putea face, eventual, o reparație. 
  D-l Grosaru Valeriu, din partea societății civile, ia cuvântul și spune că pe site-ul instituției nu mai apar 
Hotărâri de Consiliu Local după 25 octombrie 2018.  
 D-na Secretar spune că se va verifica. 

D-l Grosaru Valeriu mai spune că are și câteva întrebări, astfel sunt 5 categorii de impozite și taxe pe 
proprietate, ia dumnealui personal a plătit cu 88% în plus în anul 2016 și 2017 și când a analizat execuția 
bugetară a constatat că au scăzut încasările și vrea să știe care este motivul. 

D-na Coman Rodica spune că începând cu anul 2018 toate sumele pentru școli au fost transferate prin 
Inspectorat. 

D-l  Grosaru Valeriu spune că nu  se pare normal ca la nivelul anului 2015 să se colecteze mai multe 
impozite și taxe, iar în anul 2018 să se colecteze  cu cu 21,17%  mai puțin.  

D-l Mircioiu Sebastin spune că au scăzut și cotele de la  bugetul de stat  și după modificare Codului 
Fiscal au scăzut foarte mult  impozitele, atât la persoane fizice, cât și la persoane juridice.  
 D-l Grosaru Valeriu spune, legat de venituri pe secțiunea de dezvoltare, că este un adevărat dezastru 
pentru că fără bani europeni, fondul pentru dezvoltare unei localități  de categoria Municipipiului Săcele este 
foarte mic, astfel în 2016 a fost de 842.020 lei, în 2017 1.209.020 lei, iar în 2018 de 900.160 lei, ceea ce 
înseamnă 2.451.200 lei, astfel încât, concret doar asfaltarea unei străzi ca Livezii care duce la ap. 2.200.000 lei, 
plus alte mici reparații înglobează toată acestă sumă. Concluzia este, că așa cum sunt structurate  veniturile pe 
cele două secțiuni, de dezvoltare și funcționare, în Primăria Săcele nu există decât o posibilitate de a avea 
fonduri mai mari de investiții și anume aceea de a avea excedent din secțiunea de funcționare, menționând că 
practic nu există fond de dezvoltare. 
 Dumnealui mai spune că, din informațiile EuroStat, în anul 2018 ponderea cheltuielilor salariale în 
cheltuielile bugetare a fost: media europeană 21.9%, media din România 33,6 % - cea mai mare din UE, iar la 
Săcele, pe anul 2017 a fost 46%. 
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 D-l Doroftei Cristian, din partea societății civile,  ia cuvântul și spune că vrea să o întrebe ceva pe d-na 
Voicescu, în calitate de reprezentant al Consiliului Local în GAL. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că nu este reprezentant al Consiliului Local în GAL, 
ci manager al acestei structuri, neexistând nici o legătură între cele două. 
 D-l Doroftei Cristian spune că ar dori un raport de activitate al GAL pentru anul 2018, care să reflecte 
modul în care s-au cheltuit banii care au venit. Dumnealui mai spune că ar trebui ca la dezbaterea pentru buget 
să se ia în calcul alocarea de fonduri pentru o sală de ședință mai mare, care să faciliteze accesul cât mai multor 
persoane și că d-l Primar trebuie să prezinte, conform prevederilor art. 62, alin. (3), lit. a), în primul trimestru, un 
raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale. 
 D-na Beloiu Elena ia cuvântul și spune că cetățenii sunt interesați de activitatea Consiliului Local, iar 
atunci când ședința se va filma, propune ca materialul să fie postat pe site o lună și menționează că ora de 
desfășurare a ședinței, respectiv ora 16:00 nu este adecvată pentru cei care muncesc și ar fi oportună o oră mai 
târzie sau o zi de week-end. 
 D-l Președinte reiterează faptul că a venit cu o astfel de propunere, în ceea privește transmiterea live a 
ședințelor Consiliului Local. 
 D-na Beloiu Elena mai spune că au murit 2 copii la Garaj din cauza condițiilor viață și ar dori să afle 
dacă Serviciul Asistență Socială cunoaște aceste cazuri și  dacă respectivii copii erau luați în evidență. 
 D-na Pîrvu Nicoleta spune că aceștia aveau probleme de sănătate, dar datele sunt confidențiale și 
menționează că n-au solicitat sprijin. 

D-l Președinte spune că timpul de alocuțiune este limitat. 
 D-na Beloiu Elena spune că dorește un raport în acest sens. 

Un cetățean ia cuvântul și spune că și dumnealui a fost consilier local și dorește să-i spună d-nei Beloiu, 
pe care nu o cunoaște, la fel cum nu-i cunoaște nici activitatea să nu mai afirme că vorbește în numele cetățenilor 
din Municipiul Săcele, că-i reprezintă prin interpelările din Consiliul Local. 

D-l Președinte anunță că se trece la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali.  
 D-l Géczi Gellért spune că are două observații referitoare la propunerea votată la începutul ședinței, care 
a fost un vot simbolic, fără cadru legal, iar ceea ce trebuia votat era interzicerea  filmării  ,,în alte condiții decât 
cele prevăzute de legeˮ, ori există un Regulamenet de funcționare a Consiliiului Local, unde se pot stabili clar 
condițiile și  se poate veni cu o inițiativă în acest sens și consideră necesară studierea acestei probleme. 
 D-l Președinte spune că o astfel de inițiativă a fost respinsă în mandatul trecut.  
 D-l Géczi Gellért spune, referitor la petiția d-lui Diaconu că trebuie sa primească răspuns în termen legal. 
 D-l Mircioiu Sebastian spune că i s-a transmis răspuns, dar a primit și răspunsul de la Minister. 
 D-l Primar spune că răspunsul a venit abia acum o săptămână. 
 D-l Kristály László spune că cetățenii de pe B-dul Brașovului, Cart. Baciu, respectiv de la nr. 235, 237,  
au avut obiecții legate de dezăpezire, de faptul că plugul le-a împins efectiv zăpada peste imobile și nu odată, iar 
atitudinea celor care asigură acest serviciu lasă de dorit. 
 D-l Viceprimar spune că se acționează cu 2 utilaje, respectiv un autogreder și un tractor, care nu sunt 
utilaje de mare viteză, este posibil ca autogrederul să fi fost înlocuit cu un alt utilaj, dar tot nu trebuia să aibă 
astfel de consecințe. 
 D-na Iordache Mihaela ia cuvântul pentru a readuce în atenție trotuarul de vizavi de Profi și necesitatea 
refacerii trotuarului de la Ady Endre spre ocolitoare. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă solicită înregistrarea audio oficială de astăzi i se va da. 
 D-l Primar spune că poate să depună o cerere în acest sens. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că în Cernatu nu se mai închid ecopubelele, se deschid,  iar gunoaiele 
sunt aruncate lângă. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că s-au defectat sistemele. 
 D-l Viceprimar spune că se lucrează la  un sistem de asigurarea a tuturor ușilor și menționează că are o 
arhivă de poze de la toate ecoinsulele dimineața, iar apoi pe timpul zilei, căci se face curățenie  și că  s-a luat o 
decizie că va exista o echipă de 3 persoane strict de ecoinsule, iar  camerele video sunt bugetate și asta va mai 
diminua fenomenul. 
 D-l Munteanu Gheorghe spune că ar trebui ca la ecoinsule să fie puși dintre cei care efectuează muncă în 
folosul comunității, de dimineața până seara. 
 D-na Secretar spune că cei care desfășoară muncă în folosul comunității fac 4 ore/zi. 
 D-l Viceprimar spune că sunt 11 rampe, deci ar trebui în jur de 45 de persoane pentru a asigura 
permanența. 
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 D-l Sterpu Ciprian spune că acestă situație va genera probleme atunci când va fi aprobat regulamentul de 
bună gospodărire și se vor aplica amenzi la depunerea gunoiului pe jos, ori dacă ghenelor vor fi pline și nu se va 
putea lăsa gunoiul decât pe jos, omul va fi amendat. 
 D-l Viceprimar spune că la Brașov există supraveghere până la orele 16:00, iar după se întâmplă același 
lucru ca la Săcele. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că este o groapă mare la intrarea în Cartierul Electroprecizia de la Piață. 
 D-l Mangale Bogdan spune că s-a discutat despre această problemă și se va remedia. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că a observat că cei de la Compania Apa fac lucrări pentru înlocuirea 
rețelor de apă, care sunt neconforme, se sudează țevile de polietilenă la temperaturi  negative. 
 D-l Președinte spune că trebuie reconsiderată asocierea cu Compania Apa. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că apoi predăm amplasamentul către ei și menționează că nu 
compactează șanțul ceea ce generează probleme, cum s-a întâmplat pe str. Cloșca. 
 D-l Viceprimar spune că acolo nu era o lucrare nouă, ci o intervenție la conducta veche. 
 D-l Președinte spune că ar trebui să se atace această asociere și să se ne autogospodărim, întrucât avem 
resurse pe care le putem capta, asta dacă există un consens politic, deoarece acesta se va privatiza și nu vom mai 
putea face nimic. 
 D-l Géczi Gellért spune că în perioada 2013-2014 a sistat lucrări, pe acest temei de neconformitate pe str. 
Trandafirilor, Barbu Lăutaru, etc. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că legea cu recursul compensatoriu a început să genereze 
repercusiuni, astfel s-au reîntors hoardele de hoți de lemne la fel ca înainte de acel control de amploare când s-au 
închis gatere, nu au spijin de la Jandarmerie și rămâne paguba ecologică, urmând să dispară tot Highișul în 
ritmul acesta. 
 D-l Băilă Gheorghe spune că cetățenii de onoare ar trebui să apară în publicația Primăriei și că ar trebui 
actualizată lista acestora. 
 D-l Stoea Gheorghe întreabă ce investiții în infrastructură vor fi în acest an și solicită o situație cu 
previziunile pe 2019. Totadă dumnealui readuce în discuție problema parcărilor, mai ales în sezonul de iarnă. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă când se dau drumul la containerele pentru reciclare, o parte  
legându-se la rețea, întrucât sunt multe firme mici care au cartoane. 
 D-l Viceprimar spune că luni se va pune în funcțiune o parte din ele, dar se va mediatiza acest lucru.  
            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 18, 43. 
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