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 JUDEŢUL BRAŞOV              
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 06.06.2019, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 
întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 
 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea  
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarea ordine de zi: 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobare a prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă 

lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe 
natură de produse -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere la 
parchetele de exploatare (partizile ) nr.16, 20,21, 24  -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de  vânzare  al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  
din speciile fag și diverse tari ( DT ), destinat valorificării în anul 2019 către  populație, livrare loco 
drum auto forestier -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de  vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la 
drum auto, destinat valorificării către populație , în anul 2019 -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația pentru materialul  lemnos , 
fasonat sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, în anul 
2019  -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării  în anul de producție 2019 a unui volum de 61,0 
mii mc masă lemnoasă -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;          

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr.82/25.04.2019 privind aprobarea valorificării  
în anul de producție 2019 a volumului total de 61,0 mc masă lemnoasă iniţiator - PRIMAR Ing. POPA 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultană, asistență juridică  
și/sau reprezentare în justiție în vederea reglementării situației juridice a imobilului construcție 

  „Centrul de Informare turistică”, situat pe raza  Municipiului Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing.  POPA 
VIRGIL. 

 
La şedinţă au participat: 

- d-l Primar Ing. Popa Virgil  
- d-l Viceprimar – Ing. Gâdea Sorin 
 - d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 
- d-l Țăruș Nicolae Romeo – Director Directția Poliția Locală 
- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 
- d-l Brânzea Ovidiu - Șef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic 
-  d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
 - d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Sport-Turism 
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- d-l  Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 
 
 

La şedinta au participat 16 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  
d-nul Motoc Bogdan George, d-na Hlavathy Zsuzsánna și d-l Nițescu Ciprian. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local Géczi Gellért.  
            D-nul Preşedinte dă citire ordinii de zi, după care supune la vot proiectul ordinii de zi, conform 
dispoziției nr. 689/05.06.2019 și  se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru).  
           D-nul Preşedinte propune să se intre în ordinea de zi, anunță că se trece  la punctul nr. 1 și dă citire 
proiectului de hotărâre privind aprobare a prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă 
lemnoasă pe picior, destinat valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe natură de 
produse. 
 D-l Hermenean Sorin spune că este perioadă de restricție pentru speciile cu regenerare naturală și  
s-au scos la licitație parchetele care nu au această restricție, specificând că este vorba despre rășinoase care 
se scot la licitație cu preponderență către agenții economici. 
           Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 124. 
           D-nul Preşedinte anunță că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea  tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere la parchetele de exploatare 
(partizile ) nr.16, 20,21, 24. 
 D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că și în acest caz au fost restricții, marcările s-au făcut 
după data de 11 martie și că materialul lemnos rezultat se va valorifica prin licitație, în cazul lemnului rotund 
pentru industrializare, cu diametrul la capătul subire >= 12 cm, la speciile de rășinoase (brad, molid, larice, 
pin ) și cu diametrul la capătul subțire > = 24 cm, la speciile de foioase tari ( fag, paltin de munte, ulm de 
munte) respectiv, prin vânzare directă, în cazul lemnului de foc. 
           Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 125. 
           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prețului de  vânzare  al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat,  din speciile fag 
și diverse tari ( DT ), destinat valorificării în anul 2019 către  populație, livrare loco drum auto forestier. 
 D-l Director spune s-au luat în calcul toate cheltuielile, la fel ca și în anii anteriori, precum și o cotă 
de profit, estimându-se că se va aloca către populație o cotă de 14.000 mst, dar obținerea acesteia este 
condiționată de o serie de circumstanțe obiective. 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 126. 
            D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi  și dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prețului de  vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, 
destinat valorificării către populație , în anul 2019. 
 D-l Director ia cuvântul și spune că este aceeași situație ca la punctul anterior, doar că nu sunt 
implicate cheltuieli de transport și cele aferente depozitului. 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 127. 
            D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația pentru materialul  lemnos , fasonat sub formă de 
sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici, în anul 2019. 
 D-l Director ia cuvântul și spune că s-a prezentat o anexă cu privire la categoriile de lemn, că prețul 
este coroborat cu cheltuielile și cota de profit, menționănd că prețul la populație este mai mare decât pentru 
agenții econonici din cauza TVA-ului. 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 128. 
 D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 
hotărâre privind aprobarea valorificării  în anul de producție 2019 a unui volum de 61,0 mii mc masă 
lemnoasă. 
 D-l Director ia cuvântul și spune că este vorba despre 5 sortimnete de material lemnos, coroborate cu 
sorytimente care rezultă din exploatarea celor 7700 mc, menționând că s-au introdus lemnul de fag și cel de 
paltin.  
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 129. 
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             D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi  și dă citire proiectului de 
hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr.82/25.04.2019 privind aprobarea valorificării  în anul de 
producție 2019 a volumului total de 61,0 mc masă lemnoasă iniţiator. 
 D-l Director ia cuvântul și spune că la data promovării documentului inițial s-au propus anumite 
cantități, dar a rezultat și un volum de 2,0 mii lemn rotund de fag și diverse tari, precum și un volum de 0,5 
mii mc lemn rotund rășinoase,  diferență care se datoreaza acțiunii de punere în valoare a masei lemnoase 
care s-a efectuat dupa adoptarea HCL nr. 85/2019. 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 130. 

  D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 8  și dă citire proiectului de hotărâre privind 
aprobarea achiziționării serviciilor de consultană, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea 
reglementării situației juridice a imobilului construcție  „Centrul de Informare turistică”, situat pe raza  
Municipiului Săcele.  

 D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că este vorba despre Centrul de Informare Turistică, 
construit în perioada 2007-2008 pe raza Municipiului Săcele, fără Autorizație de Construire și menționează 
că s-a purtat o corespondență amplă cu cei care au edificat construcția fără forme legale, în urma căreia nu  
s-a obținut nici un rezultat, fapt pentru care, dată fiind necesitatea reglementării situației juridice, prin 
intermediul instanțelor judecătorești, a imobilului construcție edificat fără formalități legale, precum și 
gradul de complexitate ridicat al speții, se impune achiziționarea serviciilor de consultană, asistență juridică 
și/sau reprezentare în justiție. Dumneaei mai spune că în cauză sunt demarate cercetări de către DNA, iar cei 
care au edificat construcția ne-au comunicat că nu au fonduri pentru desființarea acesteia. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că din documentația transmisă a văzut că este vorba doar despre 
acceptul Primăriei, nu de litigii. 
             D-ra Dascălu Bianca spune că obiectul acestui proiect este achiziționarea de consultanță sau 
reprezentare în justiție, dacă este cazul. 
            Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru).  H.C.L. nr. 131. 
            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 16:20. 
             
 
 
 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
             Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                  
 
 
                                                                                Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
 


