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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

 

 încheiat la data 25.07.2019, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, având următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2019 - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4. 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 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.   

Avize Comisiile 1, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10%  din bugetul local al 

Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale pentru dezinfecție  a Spitalului 

Municipal Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4. 

4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții a Spitalului Municipal Săcele - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  – „primă înscriere în cartea funciară a  imobilului –  în suprafață de 

2554 mp curți-construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”-  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, a unui imobil și terenul aferent, situat în Municipiul Săcele, 

B-dul George Moroianu nr. 111, identificat în CF nr.100160 Săcele, nr.cad.100160, către S.C. SERVICII 

SĂCELENE S.R.L.  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea art.  2, alin. (1) și alin. (3) din H.C.L. nr. 

80/25.04.2019 privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din 

Municipiul Sacele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. AUTOCHELU 

S.R.L. asupra terenului în suprafață de 46 mp identificat în CF nr.104990 Săcele, nr.cad.104990, teren situat 

în Municipiul Săcele, zona străzii Zizinului- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele  prin Comisia 

Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Sacele și Municipiul Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălatorie auto self 

service” - str. Al.I. Lapedatu, nr.132, Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
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11. Proiect de de hotărâre  privind aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului in vederea 

initierii unei Hotarari a Guvernului Romaniei pentru atestarea Municipiului Sacele ca statiune turistica de 

interes local   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

        Avize Comisiile 1, 2, 3, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Capitolului II Art. 2 lit. a) - Obiectul contractului de 

concesiune - la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele 

prin Concesiune nr. 92/08.12.2014 și  încheierea unui Act Adițional în acest sens   – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

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

pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe partizi de producție  

– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifului pentru prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei 

lemnoase, provenită din partida nr. 35,U.P. V- Tesla , u.a74 D%  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco 

cioată, provenit din U.P. V , u.a 74 D % -partida nr. 35, destinat valorificării către populație în anul 2019 

– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2019-2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul 

ghiozdan”  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4. 

 

 

 

17. Diverse. 

- Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  

semestrul I al anului 2019; 

- Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 

nr. 87/27.10.2014; 

 

 

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-l Tarus Romeo–  Director executiv Directia Politia Locala 

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

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

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

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

- d-l Mangale Bogdan –Șef  Serv. Administrativ 

-d-na Pîrvu Nicoleta – Șef  Serv. Asistență Socială 

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

- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 

- d-l Plastir Florin – Comp. Transport 

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

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

                    - d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Sport-Turism 

                   - d-l Iacob Madalin  - Serviciul Cultură,Tineret, Sport,Turism 
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                    - d-l  Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 

                   - d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 

                    -d-na Belloiu Elena – Asociația ,,Femeile se implicăˮ 

                    - societatea civilă.  

                   

            La şedinţă au participat  17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând d-na 

Hlavathy Zsuzsánna și d-l Motoc Bogdan George.  

Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Mureșan Dan Marius.  

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

            D-na Secretar dă citire prevederilor art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, potrivit 

cărora:  

„ (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la 

emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic 

respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta 

sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la 

alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul 

personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al şedinţei. 

    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru 

cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de 

vot la adoptarea acestei hotărâri. 

    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) 

sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de 

maximum 6 luni”. 

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

ordinare din data  de 27.06.2019, se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru ) și  Procesul 

verbal al ședinței de îndată din data de 12.07.2019,  se supune la vot şi se aprobă cu  9 voturi pentru, 1 abținere 

(d-na Voicescu Nicoleta Teonia), d-nul Băilă Gheorghe, d-l Panait Bian Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l 

Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian, d-l Kádár Tamás și  d-na Lungu Mihaela nu participă la vot. 

             D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire 

proiectului de hotărâre avute în vedere, respectiv:   

                17.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificarii bugetului local și a bugetului activităților finanțate 

integral din venituri proprii pe anul 2019. 

             D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de  d-l 

Primar și ordinea de zi astfel suplimentată și conform dispoziției nr. 836 /18.07.2019 și se aprobă cu unanimitate 

(17 voturi pentru). 

            D-nul 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 II al anului 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  16 voturi pentru, 1 abținere  (d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 154. 
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        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 iunie 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 (17 voturi).  H.C.L. nr. 155. 

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

proiectului de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru finanțarea de 10%  din bugetul local al 

Municipiului Săcele, în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale pentru dezinfecție  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 - nu face obiectul 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 156.  

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

de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții 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). H.C.L. nr. 157.  

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

hotărâre privind  aprobarea  – „primă înscriere în cartea funciară a  imobilului –  în suprafață de 2554 mp curți-

construcții, domeniul public al Municipiului Săcele”.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 158.  

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

privind darea în administrare, a unui imobil și terenul aferent, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu 

 nr. 111, identificat în CF nr.100160 Săcele, nr.cad.100160, către 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 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 159.  

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru modificarea și completarea art.  2,  alin. (1) și alin. (3) din H.C.L. nr. 80/25.04.2019 privind 

aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Sacele,  aparţinând 

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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 160.  

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea S.C. AUTOCHELU S.R.L. asupra terenului în 

suprafață de 46 mp identificat în CF nr.104990 Săcele, nr.cad.104990, teren situat în Municipiul Săcele, zona 

străzii Zizinului. 

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 (17  voturi  pentru) .  H.C.L. nr. 161. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind  aprobarea efectuării unui schimb de teren între C.A.P. Săcele  prin Comisia 

Locala de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Sacele și Municipiul Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz  nefavorabil, cu 1 vot împotrivă, 3 abțineri 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Popa Marius Cristian spune că există mai multe probleme vizavi de a acest punct de pe ordinea de zi, în 

primul rând modalitatea de transmitere, având în vedere că CAP Săcele nu mai există din 1990, iar Comisia 

Locală nu are drept de dispoziție asupra acestor terenuri, nu are personalitate juridică, nu are drept de 

proprietate, ca să poată să facă schimb, fiind doar gestionara acestor terenuri până la punerea în posesie a lor, 

apoi menționează că s-a uitat pe evaluările terenurilor, respectiv terenul din Brașov la 44 bani/mp, evaluat 

arbitrar, ca teren arabil, pe situația scriptică, nu pe situația reală, ca teren în  întravilanul Brașovului și 55 

bani/mp în vârful Renței, ori discrepanța este mare, nu există pășune sub 2000-2500 euro/ha, ori 55 de bani 

înseamnă 1100 și ceva de euro. Dumnealui mai spune că a purtat discuții vizavi de alte modalități în care se face 

transferul, s-au făcut lucrări de primă înscriere, mult mai rapide și mai simple, dar d-l Brânzea spune că nu este 

posibil, deși s-a mai făcut așa ceva, în mod similar. 

D-l Panait Bian Cristian spune că probabil că evaluarea a ținut cont de faptul că acolo ființează o groapă de 

gunoi, cu costuri mari de închidere, iar în fond este vorba despre un schimb între Municipiul Săcele și 

Municipiul Săcele, discuția este despre ceea ce va urma, dar nu vede un impediment ca terenul să treacă în 

domeniul public. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este vorba despre o entitate care nu există, nu are drept de proprietate. 

D-l Géczi Gellért întreabă cum s-a făcut intabulare în anul 2011 pe CAP  Săcele dacă nu exista aceasta ca 

entitate. 

D-l Popa Marius Cristian  spune că schimbul respectiv trebuie să se facă printr-un contract de schimb. 

D-l Géczi Gellért spune că terenul este intabulat, nu se mai poate face prima înscriere,  că nu vindem, ci 

facem un schimb, după care terenul  revine la noi.   

D-l Viceprimar întreabă dacă s-au mai făcut astfel de schimburi. 

D-na Secretar spune că s-au mai făcut astfel de schimburi în anii  2007, 2010, 2011, menționând că ni se 

cere act administrativ la CF, care este hotărârea de Consiliu Local. 

D-l Președinte  spune că facem schimbul, se închide rampa, iar terenul revine la noi. 

D-na Secretar spune că acum nu putem să-l dăm la Brașov, întrucât este pe CAP Săcele. 

D-l Popa Marius Cristian spune că s-a dat o hotărâre de către Comisia Locală, iar apoi Consiliul Local dă la 

rândul său o hotărâre, după care urmează contractul de schimb, efectiv. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că s-a abținut în ședința pe comisii, dar după ce a discutat cu personalul de 

specialitate va vota pentru. 

D-l Brânzea Ovidiu spune că schimbul este între CAP și Municipiul Săcele, iar CAP-ul nu are personalitate 

juridică, dar este reprezentat de Comisia Locală, prin d-l Primar. 

D-na Secretar spune că s-a discutat la Prefectură pe această speță și ni s-a spus că este în regulă. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă cum se face schimbul, întrucât Hotărârea Consiliului Local nu este 

translativă de proprietate. 

 D-na Secretar spune că Hotărârea se va duce la Cartea Funciară. 
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Se supune la vot  cu 15 voturi pentru, 2 abțineri (d-l Stoea Gheorghe și d-l Popa Marius Cristian ).  H.C.L. 

nr. 162.          
            D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare spălatorie auto self service” - str. Al.I. 

Lapedatu, nr. 132, 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 (17  voturi  pentru) .  H.C.L. nr. 163. 

          D-nul Președinte anunță că se trece  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea depunerii documentatiei la Ministerul Turismului în vederea inițierii unei Hotărâri a Guvernului 

României pentru atestarea Municipiului Săcele ca stațiune turistică de interes local.  

        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. 

D-na Lungu Mihaela întreabă dacă acest lucru afectează taxele și impozitele locale. 

D-l Birișu Dumitru spune că nu, că se va schimba doar statutul localității. 

D-na Secretar spune că impozitarea se face potrivit Codului Fiscal. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 164.   

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

hotărâre privind  aprobarea modificării Capitolului II Art. 2 lit. a) - Obiectul contractului de concesiune - la 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare din Municipiul Săcele prin Concesiune nr. 

92/08.12.2014 și  încheierea unui Act Adițional în acest sens   .  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 165.   

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

hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, 

destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe partizi de producție.  

        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 (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 166.   

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

hotărâre privind aprobarea  tarifului pentru prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoase, 

provenită din partida nr. 35,U.P. V- Tesla , u.a74 D%  .  

        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-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că pe viitor ar trebui să se facă o suprapunere pe ortofotoplan acolo 

unde se fac exploatările, întrucât primesc întrebări de la cetățeni legate de acest aspect. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 167.   
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     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea  prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos fasonat loco cioată, 

provenit din U.P. V , u.a 74 D % -partida nr. 35, destinat valorificării către populație în 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 (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 168.   

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

acordarea pentru anul şcolar 2019-2020 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru).  H.C.L. nr. 169.   

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

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri 

proprii pe anul 2019.  

        D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că Spitalul Municipal Săcele are în derulare un proiect unde are 

sume de plată și nu are posibilitatea să facă cerere de rambursare în avans, fapt pentru care se impune susținerea 

din bugetul local a sumei de 47.43 mii lei, care se va recupera după ce primesc banii. Dumneaei mai spune că s-a 

solicitat avizul Inspectoratului Școlar Județean Brașov pentru a putea redistribui sume între unități de 

învățământ, respectiv suplimentarea bugetului Liceului Teoretic George Moroianu (49 mii lei), Școlii 

Gimnaziale nr. 1 (65 mii lei) și Grădiniței cu Program prelungit nr. 5 (66 mii lei), în vederea acoperirii 

cheltuielilor materiale unde se înregistrează deficit și diminuarea prevederilor bugetare ale Școlii Gimnaziale nr. 

5 (-180 mii lei), care înregistrează disponibilități și menționează că, concomitent cu bugetul local, se 

influențează și bugetul pe venituri proprii. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru – d-l Copoț George Robert lipsește 

momentan din sala de ședințe).  H.C.L. nr. 170.   

        D-nul Președinte spune că sunt informări pe ordinea de zi, care au fost transmise electronic și spune că 

prima este o informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  

semestrul I al anului 2019, iar cealaltă este o  informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 87/27.10.2014 de către Curtea de Conturi. 

 D-l Președinte propune să se treacă la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde solicitărilor din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali 

formulate în ședințele anterioare. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă se pot remedia problemele cu trotuarul de la 

ieșirea din Cart. Ștefan cel Mare către Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, până la începerea anului școlar. 

Dumneaei mai spune că locuitorii din cartierul  ANL Bolnoc, dar și  cei de la case, solicită amenajarea unui loc 

de joacă în zona Baciu, în partea de sus. 

 D-l Jitaru Gheorghe spune că în Cart. Electroprecizia sunt multe autoturime nefuncționale, care ocupă 

parcările și ar trebui ridicate. 

 D-l Diniță-Ardeleanu Constantin spune că pentru autoturismele la care face referire d-l consilier local 

sunt plătite toate taxele, inclusiv locurile de parcare. 

 D-l Jitaru Gheorghe spune că se îndoiește de acest lucru. 

 D-l Primar spune că anul acesta taxele pentru  locurile de parcare sunt achitate în proporție de peste 95%, 

menționează că mai este nevoie de locuri de parcare și se vor mai amenaja în cele 3 cartiere ale Municipiului. 

 D-l Munteanu Gheorghe spune că cetățenii din Săcele s-au arătat  mulțumiți de îmbunătățirile făcute la 

transportul public, dar vrea să atragă atenția că sediul S.C. Servicii Săcelene S.R.L., curtea în speță, arată oribil, 

ori acesta este o oglindă a instituției. 

 D-l Primar spune că după un efort de 1 an și jumătate s-a reușit să se realizeze documentele corecte 

pentru această locație, care a fost dată în administrare către R.P.L.P. Săcele R.A. pentru a o transforma în sediu, 

nu s-a reușit acest lucru și s-a retras dreptul de administrare. Dumnealui  menționează că se va dezmembra, iar 
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terenul dinspre Petofi Sandor se va da către R.P.L.P. și partea din față se va amenaja corespunzător și că se va 

vedea ce efecte a produs și contractul de delegare către Compania Apa, care funcționează tot acolo. 

 D-l Géczi Gellért spune că dumnealui crede că imobilul în care funcționează Compania Apa aparține 

altcuiva și doar curtea este spațiu comun. 

 D-l Bălășescu Marius  spune că la intersecția str. Ciucaș cu ocolitoarea este o groapă și că la capătul str. 

Ciucaș sunt parcate autobuze care obturează vizibilitatea și menționează că și aici este nevoie de un loc de joacă. 

D-l Motoc Bogdan George spune că străzile  Bolnoc, Schiorilor și Florilor necesită reparații în urma 

ploilor. 

D-l Stoea Gheorghe spune că avea o seisizare din partea unui cetățean care reprezintă enoriașii de la 

Biserica Evanghelică din Turcheș, dar a înțeles că a vorbit cu d-l Primar. 

D-l Băilă Gheorghe spune că vizavi de Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 este o farmacie care, deși nu 

are program non-stop, are o firmă luminoasă foarte puternică care funcționează zi și noapte, deranjând pe cei 

care locuiesc în zonă. 

D-l Sterpu Ciprian spune că trebuie montate posturi de stație de autobuz la intersecția str. Bereczki Anna 

cu str. Câmpului, trebuie solicitat un acord de la proprietari pentru instala un adăpost provizoriu și că este 

necesară și o trecere de pietoni, dar știe ce procedură implică. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a fost la ADR 7, la Alba Iulia și s-a interesat de fonduri, iar acolo i s-a 

spus că sunt fonduri pentru GAL și întreabă dacă avem Ghidul de finanțare pe privat și pe public pentru GAL.  

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că ghidurile pe proiecte POR și POCU sunt în consultare vizavi de 

proiectele pentru Municipiul Săcele, nu este demarată procedura de achiziție pentru proiecte, menționând că ieri 

a primit o adresă de la ADR Centru, iar la sfârșitul lunii august Ghidul POR va fi finalizat, iar la sfârșitul lunii 

septembrie se va da drumul la cel pe POCU. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a înțeles că fondurile nu se accesează doar prin GAL, ci pot fi 

accesate de orice entitate din zona GAL.  

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că prin orientări se stabilește clar cine poate accesa, menționând că 

Municipiul Săcele este singurul care poate accesa pe POR, întrucât este proprietar, dar pe POCU pot accesa 

ONG-urile. 

D-l Popa Marius Cristian spune că s-a sistat circulația între Baciu și Turcheș, redirecționându-se pe rute 

ocolitoare și întreabă dacă pe aceste străzi pe care s-a deviat circulația nu se poate stropi, întrucât se ridică  praf, 

oamenii neputând să aerisească sau să scoată rufele. 

D-l Primar spune că aceste lucrări fac parte din ultima etapă și că până la  data 15 septembrie se vor 

închide șantierele, iar peste 2 ani se va începe reabilitatrea pe str. Aleea Episcop Popeea – Gârcin. 

D-l Popa Marius Cristian spune că autobuzele vin pe acolitoare și intră pe str. Avram Iancu, care este 

surpată la capăt, tubul este lăsat, iar dacă se rupe se poate bloca trecerea. 

D-l Panait Bian Cristian spune că are câteva probleme de semnalat, prima ar fi legată de situația traficului 

deviat pe str. Câmpului și consideră oportun să se ceară sprijinul Poliției Naționale pentru dirijarea traficului la 

orele de vârf. O altă problemă este inexistența unei toalete publice în Cart. Ștefan cel Mare, unde este și parc, 

menținând că o soluție ar fi amplasarea uneia în proximitatea sălii de sport pentru a putea fi conectată la 

canalizarea acesteia. 

D-l Kádár Tamás spune că pe lângă ocolitoare a apărut o plantă foarte nocivă, troscotul și întreabă dacă 

poată fi extirpată. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este o specie de bambus, care nu a fost prezentă în ultimii 20 de ani, 

este invadantă, face rizomi mari sub pământ, iar cu cât este tăiată, cu atât crește mai mult și că cei de la Cluj au o 

substanță care ar putea să o extirpe. 

 D-l Kádár Tamás întreabă când se începe livrarea materialului lemnos. 

 D-l Géczi Gellért spune că la depozitul de lemn, la intrarea de pe DN1 A, pe drumul de legătură care face 

accesul la CAP, implicit la depozitul de lemne, este un podeț foarte deteriorat, care ar putea fi rupt de către 

mașinile care duc lemnul și menționează că știe că acesta ține de drumurile naționale. Totodată, dumnealui mai 

spune că tot aici cineva a făcut o intervenție neautorizată, blocând curgerea apei pluviale. 

 D-l Viceprimar spune soluția este înlocuirea podețului, întrucât acolo este o țeavă de plastic, dar nu este 

un moment oportun ca acum să se închidă drumul. 

 D-l Géczi Gellért spune că dacă acel podeț va ceda, va fi o mare problemă și consideră necesar să se 

poarte o corespondență cu cei de la drumurile naționale în acest sens. Dumnealui spune că se bucură că 

asfaltarea str. Tărlungului a ajuns la final, cu toate dificultățile întâmpinate și că este sigur că va deveni o arteră 

foarte circulată, care nu va deservi doar pe cei din zonă și va asigura dezvoltarea întregii zone. O altă chestiune 
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pe care dorește să o expună este cu privire la  invitația la Kisújszállás, care a ajuns pe toate căile informaționale, 

menționând că delegația va avea loc între 17-20 august, invitația este pentru 4 persoane, în afară de dumnealui 

mai trebuie 3 persoane pentru constituirea grupului, iar cei interesați trebuie să ia legătura cu dumnealui în acest 

sens. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că cei care au fost plecați în delegații oficiale au la dispoziție 45 de 

zile pentru a prezenta un raport asupra delegației la care au luat parte, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare și trebuie să depună, în mod obligatoriu și un raport de activitate, în calitate de consilieri locali. 

 D-l Para Sorin, din partea societății civile, ia cuvântul și întreabă pe d-l Primar dacă s-a primit cererea de 

sponsorizare pe care a depus-o  la RPLP, pentru a putea fi prezentată Consiliului Local. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că a primit cererea formulată pe numele asociației, a trimis 

răspuns Regiei în acest sens, întrucât în adresa acesteia se menționează că sunt pe pierdere, iar analizând situația 

economică a Regiei, profitul încasat anul trecut este diminuat numai la planificat cu 65% și consideră că era  

oportun ca această asociație să fi  depus o cerere pe fonduri nerambursabile. Dumneai mai spune că Regie este 

cea care trebuie să dea răspuns, iar dacă va înregistra ulterior profit, poate da curs solicitării formulate. 

 D-l Para Sorin întreabă dacă poate avea loc o întâlnire cu administrația publică a persoanelor cu 

dizabilități pentru a-și putea expune problemele. 

 D-l Primar spune că vor fi anunțați. 

 D-l Para Sorin spune că a depus o cerere pentru a i se permite montarea unei copertine care să-i faciliteze 

desfășurarea activității, întrucât dorește relocarea sediului din Brașov în Săcele. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că a primit un răspuns în acest sens și îi aduce la cunoștință d-lui Pară să-

și demonteze camerele video instalate la locuința ANL pe care a primit-o în chirie, întrucât colocatarii din bloc 

nu sunt de acord cu acest lucru, primindu-se și reclamații de la o parte din ei. 

 D-l Para Sorin răspunde că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primăria are 

responsabilitatea să monteze camere video, sens în care a făcut și o cerere, semnată toți locatarii ANL, 

menționând că a instalat acele camere pentru a-și  proteja bunurile, întrucât s-a simțit amenințat în zonă, fiind 

zilnic acuzat. 

 D-l Matei Ioan spune că aceste camere nu se pot monta decât cu acordul proprietarului sau 

administratorului.  

 D-l Diniță-Ardeleanu Constantin spune că toate camerele instalate sunt exclusiv pe domeniul public, 

neafectând în nici un fel proprietățile private. 

 D-l Primar spune că chiar dacă se montează camerele, la imagini nu are acces oricine. 

 D-l Para Sorin spune că își va monta camerele în interiorul locuinței. 

 D-l Matei Ioan spune că și pentru acest lucru are nevoie de acordul proprietarului. 

 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 17:23. 
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