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 JUDEŢUL BRAŞOV         
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 20.06.2019, 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 pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate 
integral din venituri proprii pe anul 2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018 - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 

 
 

La şedinţă au participat: 
- d-l Viceprimar – Ing. Gâdea Sorin 
 - d-na Secretar – C.J. Zamfir Geta 
- d-l Țăruș Nicolae Romeo – Director Direcția Poliția Locală 
-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 
- d-l Bălan Eugen – Șef Serviciul Administrativ 
-  d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic 
- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 
 
 

La şedinta au participat 13 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  
d-nul Stoea Gheorghe, d-na Lungu Mihaela, d-l Jitaru Gheorghe, d-l Copoț George Robert, d-l Mureșan Dan 
Marius și d-l Nițescu Ciprian. 

Şedinţa a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi Gellért.   
            D-nul Preşedinte dă citire ordinii de zi, după care supune la vot proiectul ordinii de zi, conform 
dispoziției nr. 751 /19.06.2019  și  se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru).  
           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1  și dă citire proiectului de hotărâre pentru 
aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 
2019 și modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exercițiului financiar pe anul 2018.  
 D-na Coman Rodica ia cuvântul și explică în ce constă această rectificare bugetară, menționând că 
suma totală pe venituri este de 118 mii lei, iar pe total cheltuieli de 1.450 mii lei. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că la investiții este o diferență de 20.000 lei pentru 
obiectivul de investiții amplasare semafoare la școli, pentru faza de SF, inițial bugetându-se suma de  15.000 
lei/semafor, iar acum suma prinsă este de 25.000 lei/semafor și consideră că este o sumă enormă pentru 
realizarea unui SF. 
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 D-l Bălan Eugen ia cuvântul și spune că inițial a fost aprobată suma de 15.000 lei/semafor, dar la 
cererea de ofertă s-a argumentat că este necesară realizarea unui studiu de trafic și că de acolo rezidă această 
diferență. 

D-l Popa Marius Cristian spune că suma este foarte mare. 
D-l Bălan Eugen spune că este conform ofertei primite. 
D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este vorba despre două semafoare acționate la buton, unul 

la Liceul Zajzoni și altul la Școala nr. 1 și întreabă de ce ste nevoie de un studiu de trafic dacă nu este un 
semafor clasic și dacă legea stipulează necesitatea existenței unui studiu de trafic și în acest caz. 

D-l Bălan Eugen spune că firma cu care s-au purtat discuții a impus și acest studiu de trafic. 
D-l Președinte ia cuvântul și spune că, probabil, aceste semafoare nu sunt exclusiv acționate pe 

buton. 
D-l Sterpu Ciprian spune că aceste semafoare sunt necesare pentru perioade scurte de timp și că nu 

vede utilitatea unor semafoare permanente. 
D-l Președinte spune că nu deține informații în materie, dar, personal, consideră că acestea pot 

funcționa și altfel, nu doar acționate pe buton și că sunt asimilate unor semafoare cu funcționalitate generală 
și întreabă dacă s-a prezentat vreun deviz în acest sens. 

D-l Popa Marius Cristian spune că există o singură adresă și întreabă cum s-a făcut studiul de piață. 
D-l Viceprimar spune că este vorba despre o estimare bugetară. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că se alocă o sumă, dar nu trebuie să se cheltuiască toată. 
D-l Popa Marius Cristian spune că de obicei așa se face, se cheltuiesc sumele alocate în integralitatea 

lor. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu este o regulă în acest sens și oferă un exemplu concret 

când s-a diminuat suma alocată pentru str. Livezii. 
D-na Coman Rodica spune că dacă rămân bani, aceștia se pot folosi pentru execuție. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că în buget nu este prinsă suma pentru realizare SF. 
D-l Președinte spune că nu are expertiză în ceea ce privește acest tip de investiție, dar consideră că 

sumele care nu sunt cheltuite se pot redistribui. 
D-l Viceprimar oferă un exemplu concret în ceea ce privește lucrările de dezisecție și deratizare, unde 

s-a cheltuit mult sub suma bugetată inițial și consideră că ideea de a superviza execuția acestui SF este bună. 
D-l Popa Marius Cristian spune că restul sumei se poate redistribui pentru execuție sau PT. 
D-na Coman Rodica spune că obiectivul de investiții este ,,Semafor – documentațier tehnicăˮ, în 

această valoare intrând SF-ul, dar se poate realiza din acest cuantum chiar și execuția. 
D-l Popa Marius Cristian spune că atunci au fost induși în eroare, întrucât în documentele 

justificative serviciul de specialitate vorbește despre realizare Sf. 
D-l Președinte dă citire din Nota de fundamentare și întreabă dacă este vorba despre 25.000 

lei/semafor pentru realizare SF sau pentru documentație tehnică. 
D-l Bălan Eugen ia cuvântul și spune că este vorba de 25.000 lei/semafor pentru SF. 

   D-l Popa Marius Cristian spune că atunci este înscris greșit în lista de investiții. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că dacă legislația permite realizarea acestui SF fără studiu de trafic, se 
economisesc niște bani, care se redistribuie. 
 D-l Președinte solicită transmiterea electronică a documentelor care au stat la baza acestei 
fundamentări, chiar dacă este ulterior ședinței. 
 D-l Băilă Gheorghe întreabă dacă nu mai funcționează regula celor 3 oferte. 
 D-l Bălan Eugen spune că se face achiziție directă, iar această firmă a fost singura care face așa ceva. 
 D-na Secretar spune că acum s-a făcut o estimare. 
 D-l Viceprimar spune că în urma cererii de ofertă, va fi o sumă de achiziție care va putea fi justificată 
până la ultimul leu. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că mai are o nelămurire, la lista de investiții, vizavi de taxa de la ISC 
și întreabă de ce nu a fost prinsă. 
 D-l Bălan Eugen spune că s-a omis a doua tranșa, este vorba de o eroare. 
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 D-l Popa Marius Cristian propune un amendament , în sensul menținerii sumei bugetate inițial, pentru 
obiectivul de investiții amplasare semafoare, respectiv de 15.000 lei/semafor, pentru faza de SF, diferența 
urmând să se folosească pentru fazele ulterioare, se supune la vot și se adoptă cu 7 voturi pentru, 6 împotrivă  
        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (13 voturi pentru).  H.C.L. nr. 132. 
        D-l Viceprimar spune că dacă suma se va dovedi insuficientă, acest lucru va genera întârzieri, suma 
putând fi suplimentată numai printr-o altă rectificare bugetară. 
         D-l Bălan Eugen ia cuvântul și se raliază celor spuse de antevorbitor. 
         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 16:30. 
             
 
 
 
 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

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

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
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