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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

PROCES VERBAL 
 

 încheiat la data 27.06.2019, orele 16,00, la sediul 
Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

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

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

 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Ionel 
PAVELUC - iniţiator consilier local CRISTIAN BIAN PANAIT;  

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei cu destinația de premiere a sportivilor și antrenorilor 
săceleni de la schi sărituri, care au obţinut rezultate deosebite la campionatele naționale în anul competițional 
2018- iniţiatori consilieri locali GHEORGHE STOEA, CRISTIAN BIAN PANAIT și BOGDAN MOTOC;  

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 
Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 
Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 
Săcele pentru acțiuni și programe  sportive - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

6. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în 
numerar, cu suma de 130.000 lei  și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzător - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate 
bugetului local de către Stoia Iulian Mircea - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014, completarea  
Caietului de sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare in Municipiul Săcele prin 
Concesiune și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare, ca urmare 
a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi 
a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu 
- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 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;  

10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF 
nr.115687 al localității Săcele, nr. cad.115687 în suprafață de 734 mp, reprezentând strada Postăvarului din 
Municipiul Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă 
și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania 
APA Brașov S.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  



 2 

12. Proiect de de hotărâre  privind  atestarea  apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  
imobilului situat în  intravilan, identificat în CF 113526 Săcele, sub nr.top 1954/1/2/5, în suprafață de 250 
mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

13. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului 
situat în cartier Ștefan cel Mare, identificat în CF  107435 Săcele, sub nr.top 3479/2/1/1/1/1/2, în suprafață 
de 22 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere  de  dezlipire 
a suprafeței  de 670  mp,  reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039  Săcele, nr. cad  
1761,  nr. topografic 1315/1/1  în suprafață de 2873  mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinației de folosinta a clădirii aparținând  
Scolii Gimnaziale nr. 4 ,,Frații Popeea”,  aflată   în domeniul public al Municipiului Săcele,  identificată în 
C.F. nr.115740 Săcele, nr. cadastral 115740-C2, clădire parter în suprafata de 169 mp, din ateliere școală în 
Sala de sport – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 
158/25.07.2018 pentru aprobarea documentatiei tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul „Extindere sistem de iluminat public în municipiul Săcele-cartier Camping Apa Rece”– iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioada determinata de 5 ani, a două 
cabinete medicale și a fisierului din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către 
Spitalul Municipal Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în  cazurile de violență 
domestică la nivelul Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

19. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 
pentru perioada 01.07.2019-30.09.2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 
 
 
20. Diverse. 

- Raport Siveco. 
-  Informare strada Agrișelor; 
- Cerere de sponsorizare. 

 
 

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 Țăruș Nicolae Romeo – Director Direcția Poliția Locală 
-  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-nul Bălan Eugen – Serv. Investiții 
- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 
 -d-na Toma Cornelia – Serv. Asistență Socială 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

                   - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
                   - d-l Dragoș Lungu – Administrator Centru Multicultural și Educațional 
                    - d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Sport-Turism 
                   - d-l Iacob Madalin  - Serviciul Cultura,Tineret,Sport,Turism 
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                    - d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
                    -d-na Belloiu Elena – Asociația ,,Femeile se implicăˮ 
                    - societatea civilă.  
                   
            La şedinţă au participat toți cei  19 consilieri locali în funcție.  

Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi Gellért.  
D-l Președinte anunță că ședința este înregistrată oficial și că nu este permisă folosirea oricăror altor 

mijloace în acest sens și că cetățenii care doresc să ia cuvântul, după epuizarea ordinii de zi, trebuie să 
completeze formularul de obținere a consimțământului pentru prelucrarea datelor personale. 

D-l Stoea Gheorghe întreabă de unde pot fi descărcate înregistrările ședințelor Consiliului Local. 
D-na Secretar spune că acestea pot fi descărcate de pe pagina de web oficială a instituției. 
D-l Stoea Gheorghe întreabă dacă ședințele sunt postate integral. 
D-na Secretar răspunde că sunt postate în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 60/28.02.2019. 
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 23.05.2019, se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi, 1 abținre (d-l Mureșan Dan Marius) 
- d-nul Motoc Bogdan George, d-l Nițescu Ciprian și d-l Popa Marius Cristian  lipsesc momentan din sala de 
ședințe, Procesul verbal al ședinței de îndată din data de 06.06.2019 se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi 
(d-na Hlavathy Zsuzsánna nu participă la vot) - d-nul Motoc Bogdan George, d-l Nițescu Ciprian și d-l Popa 
Marius Cristian  lipsesc momentan din sala de ședințe, Procesul verbal al ședinței din data de 20.06.2019, se 
supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru (d-nul Stoea Gheorghe, d-na Lungu Mihaela, d-l Jitaru Gheorghe, 
d-l Copoț George Robert, d-l Mureșan Dan Marius nu participă la vot) - d-nul Motoc Bogdan George, d-l 
Nițescu Ciprian și d-l Popa Marius Cristian  lipsesc momentan din sala de ședințe și Procesul verbal al ședinției 
de îndată din data de 25.06.2019, se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate (16 voturi pentru) - d-nul Motoc 
Bogdan George, d-l Nițescu Ciprian și d-l Popa Marius Cristian  lipsesc momentan din sala de ședințe. 
 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)”, atragând atenția că la punctul de finanțări 
nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, 
nu pot participa la vor și la deliberări d-l consilier local Géczi Gellért și d-na consilier local Hlavathy Zsuzsánna. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia anunță că la punctul la care a făcut referire d-na Secretar, respectiv la 
punctul nr. 4 de pe ordinea de zi,  nu participă nici la vot, nici la deliberări. 
 D-na Secretar spune că nici d-l consilier local Băilă Gheorghe nu poate participă la vot la punctul nr. 2 de 
pe ordinea de zi, astfel  dumnealui nu va primi buletin de vot. 

              D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi , conform dispoziției nr. 753/20.06.2019  și se aprobă cu 
unanimitate (16 voturi pentru - d-nul Motoc Bogdan George, d-l Nițescu Ciprian și d-l Popa Marius Cristian  
lipsesc momentan din sala de ședințe).      
            D-nul Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre  privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui Ionel PAVELUC.   
            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-l Președinte anunță că la acest punct votul este secret. 
D-l Popa Marius Cristian revine în sala de ședințe. 
D-nul Preşedinte anunţă că, până la centralizarea voturilor de la punctul anterior,  se trece la punctul nr. 2 

de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  privind alocarea sumei de 12.000 lei cu destinația de 
premiere a sportivilor și antrenorilor săceleni de la schi sărituri, care au obţinut rezultate deosebite la 
campionatele naționale în anul competițional 2018. 

         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. 
       D-l Președinte anunță că la acest punct votul este secret. 
       D-l Sterpu Ciprian spune că, dincolo de aceste persoane propuse pentru premiere nu trebuie să-i uităm pe 
ceilalți sportivi și antrenori care au obținut rezultate deosebite și  la alte discipline sportive, chiar și la sărituri. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că aceasta este forma în care a fost propus de către inițiatori proiectul 
de hotărâre. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că necesită o completare, menționând că și atletul Radu Costache, care a mai 
fost premiat, a obținut performanță, antrenorul Florin Spulber și numeroși alții și că trebuia să se transmită 
adrese către federațiile sportive pentru a avea o situație exactă. 
 D-l Președinte spune că dacă d-l consilier local Sterpu deține informații în acest sens, se pot iniția și alte 
proiecte care să aibă ca obiect premierea sportivilor, dacă se întrunesc condițiile necesare, menționând că este la 
latitudinea consilierilor locali să inițieze astfel de proiecte de hotărâre. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că sunt și alte adrese depuse în acest sens, pentru ski Bialtlon, pentru fotbal, 
unde au performanță bună. 
 D-l Primar spune că nu-i împiedică nimeni să inițieze un proiect de hotărâre în acest sens, dacă datele 
deținute sunt reale și verificabile. 
 D-na Secretar spune că cetățenii pot face propuneri, dar nu pot iniția proiecte de hotărâre. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 și cetățenii pot 
iniția proiecte de hotărâre. 
            D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul  nr. 1, respectiv 12  voturi  pentru,   1 împotrivă,   
4 buletine  de vot nule. H.C.L. nr. 134. 
             D-l Președinte anunță că în cadrul ceremoniei de acordare a titlului de cetățean de onoare sunt permise 
fotografierea și filmarea. 
            D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul  nr.  2, respectiv  d-l Gheorghe Băilă: 13 voturi 
pentru; 2 împotrivă; 1 buletin nul;  Haralambie Daniela Vasilica: 16 voturi pentru, 0 împotivă;  Militaru Carina: 
16 voturi pentru, 0 împotrivă;  Farkas Hunor: 16 voturi pentru, 0 împotrivă.  H.C.L. nr. 135. 
             D-na Secretar dă citire art. 44, alin. (1) din Ordonanța nr. 35/2002, potrivit căruia ,, Dreptul la iniţiativă 
pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului şi consilierilor.ˮ 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități 
legate de culte religioase recunoscute de lege în România. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru- d-nul Motoc Bogdan George, și d-l Nițescu 

Ciprian lipsesc momentan din sala de ședințe).  H.C.L. nr. 136. 
           D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru 
programe, proiecte și acțiuni culturale.  
         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  14 (d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Géczi Gellért și d-na Hlavathy 

Zsuzsánna nu participă la vot, iar d-nul Motoc Bogdan George, și d-l Nițescu Ciprian lipsesc momentan din sala 
de ședințe ).  H.C.L. nr. 137. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru acțiuni și 
programe  sportive.  
        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții în plen 
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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- d-nul Motoc Bogdan George, și d-l Nițescu 

Ciprian lipsesc momentan din sala de ședințe).  H.C.L. nr. 138. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind   
majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în numerar, cu suma de 130.000 lei  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. 
D-l Viceprimar spune că s-a pus problema unor mici modificări vizavi de adresa S.C. Servicii Săcelene 

S.R.L., respectiv completarea la criteriile de achiziții, astfel: minim motor Euro 3 cu filtru de particule și la alte 
facilități oferite de ofertanți: constituie avantaj autobuze rulate în Elveția sau Germania, iar acestea au fost 
realizate. 
       Se supune la vot și se aprobă cu  14 voturi pentru, 3 abțineri (d-l Popa marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian și 
d-l  Géczi Gellért) - d-nul Motoc Bogdan George, și d-l Nițescu Ciprian lipsesc momentan din sala de ședințe.  
H.C.L. nr. 139. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea acordării eşalonării la plată pentru creanţele bugetare restante datorate bugetului local de către 
Stoia Iulian Mircea.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții și amendament, se aștepta și prezența solicitantului.  
D-l Stoea Gheorghe anunță că nu va participa la vot. 
D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că s-au purtat discuții în ședința pe comisii de specialitate 

asupra perioadei de rambursare care este de 40 de luni și s-au gândit la diminuarea acesteia la 20 de luni, dar 
ulterior, s-a interesat asupra problemelor solicitantului și solicită să se analizeze de către comisia de specialitate 
dacă retrag sau rămâne acest amendament, menționând că a aflat că solicitantul are probleme financiar, ar dori să 
se dezvolte și consideră că ar fi benefică menținerea perioadei de rambursare  inițiale de 40 de luni. 

D-l Sterpu Ciprian spune că în cazul reducerii perioadei de rambursare, tranșa se dublează. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că acum ar fi  cca. 700 lei/lună. 
D-l Mircioiu Sebastian spune că la reducerea perioadei de rambursare, ar fi 1340 lei pentru prima lună, apoi 

scade. 
D-l Viceprimar spune că și dumnealui a analizat acest aspect, al perioadei de rambursare, dar s-au creat 

precedente și nu consideră că ar fi echitabil pentru solicitant acest lucru. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că trebuie să se facă totuși defalcarea între persoane fizice și 

persoane juridice. 
D-l Viceprimar spune că acest cuantum restant derivă dintr-o neatenție a contribuabilului, o delăsare, nu a 

prezentat un formular la ANAF, dacă l-ar fi depus, suma era mult mai mică. 
D-l Președinte spune că s-a confruntat personal cu această situație, dar a avut cunoștință de prevederile 

legale și a luat măsurile corespunzătoare, dar alții nu au făcut-o. 
D-l Mircioiu Sebastian spune că atunci când s-a  modificat Codul Fiscal în anul 2015, cu aplicabilitate 

pentru anul 2016, s-a dat și o perioadă de grație, dar câțiva contribuabuli nu au venit cu aceste formulare în 
intervalul de timp corespunzător și s-au făcut calcule retroactive. 

D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că retrage amendamentul formulat de comisia de specialitate 
nr. 4. 

D-l Președinte anunță că votul este secret.   
        D-nul Preşedinte anunţă că, până la centralizarea voturilor de la punctul anterior,  se trece la punctul nr. 8  
de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre privind  aprobarea  încheierii Actului adițional nr. 9 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 
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92/08.12.2014, completarea  Caietului de sarcini privind Delegarea Gestiunii Serviciului Public de Salubrizare in 
Municipiul Săcele prin Concesiune și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de 
Salubrizare, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 
privind Fondul pentru mediu. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 abțineri și se solicită prezența operatorului 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Mangale Bogdan spune că s-a luat legătura cu operatorul, dar d-na director este în concediu, iar 

administratorul are probleme de sănătate. 
D-l Stoea Gheorghe spune că este un contract valabil la acest moment și întreabă dacă este normal să se 

facă modificări asupra lui în această perioadă. 
D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta nr. 74/2018 

suntem obligați să facem completări, nu modificări, la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare și dă citire prevederilor la care face referire, respectiv,  ,,Autorităţile administraţiei publice locale...au 
următoarele obligații: să stabilească şi să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare şi în regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanţă pentru fiecare 
activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care să cuprindă indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să 
atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), şi penalităţi pentru nerealizarea lorˮ. 
Dumnealui mai spune că a lucrat la acest proiect, dar nu a  găsit o modalitate practică prin care să se poată pune 
în aplicare prevederile acestei Ordonanțe, care lansează principiul ,,plătești cât arunciˮ și că a înțeles că se 
încearcă și modificarea acestui act normativ. Dumnealui mai spune că s-au închis canalele de reciclare către terți, 
această sarcină revenind exclusiv operatorului. 
 D-l Stoea Gheorghe întreabă cum influențează aceste modificări pe cetățeni.  
 D-l Viceprimar spune că operatorul va trebui să vină cu o serie de prețuri pentru cele 4 categorii, astfel că 
vor exista costuri, pentru că pentru a se putea implementa acest lucru, sunt necesare dotări, de tipul existenței 
sacilor menajeri personalizați cu coduri de bare, menționând că acest sistem s-a încercat la Cluj, dar fără succes. 
 D-l Copoț George Robert spune că acest lucru implică ca operatorul să aibă vehicule care să citească 
codul de bare, să cântărească cantitatea respectivă.  
 D-l Viceprimar spune că este necesar ca și șoferii să fie specializați. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că este necesar să se disemineze materiale pentru informarea 
populației cu privire la modul în care trebuie făcută colectarea selectivă. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că, conform contractului de delegare a serviciului de salubrizare, prestatorului îi 
revine sarcina de a face constant campanii de informare. 
 D-l Copoț George Robert întreabă cui îi vor reveni sancțiunile pentru neîndeplinirea indicatorilor. 
 D-l Viceprimar spune că operatorului, pentru ceea ce se depășește, menționând că pentru cantitățile ce 
depășesc indicatorii de performanță, se estimeaza că o persoană produce 350 kg menajer/an, pentru ceea ce se 
depășește se plătește o contribuție de economie circulară, suma va fi de 50 lei/tonă, acestea ar fi și penalitățile 
prevăzute în actul adițional. 
 D-l Stoea Gheorghe spune că a participat acum 3 ani la o dezbatere pe această temă, dar consideră că fără 
campanii de informare în acest sens, nu se va realiza nimic. 
 D-l Bălășescu Marius spune că operatorul trebuie să facă campanii de informare. 
 D-l Președinte spune că aceasta este o problemă de mulți ani care nu-și găsește rezolvarea și cade în 
sarcina noastră să votăm acel caiet de sarcini care se referă la delegarea gestiunii serviciului de salubrizare și că 
va trebui să se ia măsuri și consideră că ar fi oportun să se extindă programul de colectare și să se respecte, 
menționând că problema este una complicată, care implică UAT-ul, operatorul și societatea civilă și operatorul 
de salubritate trebuie să găsească soluții viabile în acest sens.  
         Se supune la vot și se aprobă cu  13  voturi  pentru,   6 abțineri  (d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius 
Cristian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert, d-l Băilă Gheorghe).  H.C.L. nr. 141. 
       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru  
aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2019 pentru cadrele didactice şi personalul didactic 
auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă. 
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D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
        Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19  voturi  pentru) .  H.C.L. nr. 142. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 
proiectului de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF 
nr.115687 al localității Săcele, nr. cad.115687 în suprafață de 734 mp, reprezentând strada Postăvarului din 
Municipiul Săcele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu amendament 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 2 este  în sensul 
completării proiectului, astfel  în loc de sintagma ,,reprezentând strada Postăvarului din Municipiul Săceleˮ se 
dorește utilizarea sintagmei ,,reprezentând parte din strada Postăvaruluiˮ, se supune la vot și se  adoptă cu 19 
voturi pentru 

Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi 
pentru).  H.C.L. nr. 143. 
        D-l Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul  nr. 8 de pe ordinea de zi, respectiv 13  voturi  
pentru,  4 împotrivă. H.C.L. nr. 140. 
             D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă există PUZ în zonă. 
            D-na Arhitect-Șef răspunde afirmativ. 
            D-l Popa Marius Cristian spune că trebuia să se invoce acest lucru în text, să se specifice că trecerea se 
face cu respectarea prevederilor HCL prin care a fost aprobat PUZ-ul și în viitoarele proiecte de acest fel se 
poate stipula acest lucru. 
             D-l Brânzea Ovidiu spune că se respectă prevederile a H.C.L. nr. 214/2017 privind stabilirea condiţiilor 
de trecere a terenurilor proprietate privată, cu destinația de drum, în proprietatea publică a Municipiului Săcele. 
            D-l Președinte întreabă dacă s-ar putea face și altfel, decât respectând PUZ-ul. 
            D-l Popa Marius Cristian spune că pe teren se poate.  
            D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare 
cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către S.C. Compania APA Brașov S.A.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu amendament 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Stoea Gheorghe spune că s-a formulat un amendament de  către Comisia de specialitate nr. 2,  în 

sensul completării textului  hotărârii ,,privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare cu instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare, către 
S.C. Compania APA Brașov S.A.ˮ cu sintagma ,, în baza Contractului de delegare nr._________ˮ. 

 D-na Secretar spune că acest  Contract de delegare nu are număr, nici dat de noi, nici de ei,  este doar datat, 
respectiv din 24.09.2008 și nu a fost aprobat de Consiliul Local al Municpiului Săcele, s-a delegat operatorul să 
semneze în numele nostru, nu are semnătura Primarului. 

D-l Stoea Gheorghe spune că acest lucru înseamnă că e nul de drept. 
D-na Secretar spune că prin hotărârea din  2007 s-a delegat către  Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară 

în Domeniul Apei Compania Apa. 
D-l Președinte spune că există contract de delegare, Compania Apa este operator, noi am delegat către 

Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei Compania Apa. 
D-na Secretar spune că normal era ca acest contract să fie adus în Consiliul Local, ca acesta să fie de acord 

cu operatorul Compania Apa, pentru care nu există HCL, celelalte primării au. 
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D-l Popa Marius Cristian întreabă de ce nu s-a făcut procedură până acum. 
D-l Primar spune că vorbim de anul 2007. 
D-l Popa Marius Cristian spune că acum perpetuăm, practic, o greșeală. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că  se poate completa cu sintagma ,,în baza Contractului de delegare 

din 24.09.2008ˮ. 
D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă acest contract de delegare nu se poate reface. 
D-na Gabi Radu spune că se fac aproximativ 23 de predări pe an. 
Se supune la vot amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 2 și se adoptă adoptat cu  18 voturi 

pentru, 1 vot împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius). 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus și se aprobă 18  voturi  pentru,   1 împotrivă.  

H.C.L. nr. 144. 
          D-nul Președinte anunță că se trece  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind  
atestarea  apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului situat în  intravilan, identificat în 
CF 113526 Săcele, sub nr.top 1954/1/2/5, în suprafață de 250 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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 145.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele, a  imobilului situat în cartier 
Ștefan cel Mare, identificat în CF  107435 Săcele, sub nr.top 3479/2/1/1/1/1/2, în suprafață de 22 mp.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 146.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale - primă înscriere - cu propunere  de  dezlipire a suprafeței  
de 670  mp,  reprezentând zona verde,  din   imobilul  identificat în CF 112039  Săcele, nr. cad  1761,  nr. 
topografic 1315/1/1  în suprafață de 2873  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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 147.   
D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că și dată trecută a făcut o observație cu privire la faptul că 

Consiliul Local nu are competență de a aproba documentațiilor cadastrale, care cade în sarcina OCPI. 
D-l Brânzea Ovidiu spune că s-a transmis o adresă către OCPI în acest sens, se așteaptă răspuns, dar trei 

documentații au trecut deja așa și să nu fie probleme.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea propunerii de schimbare a destinației de folosinta a clădirii aparținând  Scolii 
Gimnaziale nr. 4 ,,Frații Popeea”,  aflată   în domeniul public al Municipiului Săcele,  identificată în C.F. 
nr.115740 Săcele, nr. cadastral 115740-C2, clădire parter în suprafata de 169 mp, din ateliere școală în Sala de 
sport.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții în plen  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă nu era mai bine să cerem avizul Ministerului înainte. 
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D-na Secretar spune că  s-a discutat la Minister și menționează că este o propunere de schimbare a 
destinației, iar clădirea nu va fi scoasă din baza materială a școlii. 

D-l Primar spune că procedura este corectă și că aceștia sunt pașii de urmat. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 148.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 158/25.07.2018 pentru aprobarea 
documentatiei tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Extindere sistem de iluminat 
public în municipiul Săcele-cartier Camping Apa Rece”.  
        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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 149.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atribuirea în folosință gratuită, pe o perioada determinata de 5 ani, a două cabinete medicale și a fisierului din 
Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal 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 (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 150.   

     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în  cazurile de violență domestică la 
nivelul 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 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 151.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.07.2019-
30.09.2019.  
        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 Secretar ia cuvântul și spune că trebuie făcute propuneri în acest sens. 
D-l Munteanu Gheorghe îl propune ca președinte de ședință pe d-l consilier local Mureșan Dan Marius. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru).  H.C.L. nr. 152. 

        D-nul Președinte spune că sunt informări pe ordinea de zi, care au fost transmise electronic și spune că 
prima este un raport cu privire la Siveco. 
 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că în anul 2013 s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
66/2013 Parteneriatul dintre Mun. Săcele și Consiliul Județean Brașov, în vederea realizarii proiectului – 
„Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la 
nivelul Județului Brașov, pentru un număr de 15 UAT –uri în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”. În 
cadrul acestui proiect a fost achiziționat și un program de contabilitate, care a fost impus, dar care a fost 
imposibil de implementat, nefiind utilizabil, s-au propus îmbunătățiri, mai ales că caietul de sarcini era foarte 
succint, la nivelul nostru s-a dorit și încercat implementarea acestui proiect integrat, dar fără succes, banii au fost 
însușiți de alții, iar noi am fost puși în situația de a experimenta. Dumneai mai spune că proiectul se derulează 
până în decembrie 2020, dar programul de contabilitate nu este funcțional, menționând că acum pe partea de 
contabilitate se merge împreună cu Ministerul Finanțelor pe un program. 
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 D-l Primar spune că este vorba despre un program care nu funcționează la Săcele, dar nici la nivelul 
celorlalte U.A.T.-uri care au fost prinse în parteneriat, iar următorul pas este să se facă demersuri pentru ieșirea 
din acest parteneriat și  se va vedea ce căi legale sunt de urmat. Dumnealui mai spune că s-a pornit de la 
Registrul Agricol, după care s-a extins, dar că nu poate semna documentele de finalizare pentru acest proiect 
care nu este funcțional. 
 D-l Președinte spune că mai este o informare cu privire la atribuirea de denumiri de străzi și o solicitare 
de sponsorizare. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că a discutat cu solicitantul cererii de sponsorizare, care a făcut cererea în 
nume propriu, dar este pentru asociație, care deține un spațiu în care să se facă recuperare pentru persoanele cu 
dizabilități și care a primit o sponsorizare pentru echipamente, dar au nevoie de bani pentru transportul acestora 
din străinătate. 
 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. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și întreabă dacă ședința a fost declarată închisă, deoarece a sesizat 
că a fost oprită camera de filmat. 
 D-na Secretar spune că în H.C.L. nr. 60/28.02.2019 se stipulează că ședința este înregistrată până la 
punctul de diverse. 
 D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă ce se întâmplă, în contextul anunțului cu privire la obligativitatea 
racordării la rețeua de canalizare, în cazul imobilelor care se află sub nivel. 
 D-l Primar spune că fiecare caz se va trata punctual, probabil se va opta pentru un sistem de pompare, dar 
cei care au probleme trebuie să facă o solicitare. 
 D-l Președinte întreabă dacă racordarea se face până la limita de proprietatea. 
 D-l Primar spune că da. 
 D-l Stoea Gheorghe spune că acum 12 ani a realizat canalizarea pe o stradă, iar câteva persoane nu au 
vrut să se racordeze și consideră că trebuie să meargă la fiecare în parte pentru a se impune racordarea, deoarece 
este singura posibilitate să avem ape curate. 
 D-l Primar spune că după expirarea celor 90 de zile se va face și acest lucru, întrucât racordarea este 
obligatorie și se vor transmite informări fiecărui cetățean în acest sens. 
 D-l Panait Bian Cristian spune că gardul de la grădinița din Cartierul Ștefan cel Mare trebuie reparat, 
deoarece are câteva panouri desprinse. 
 D-na Lungu Mihaela întreabă dacă lucrările de pe drumul principal sunt verificate de către cineva din 
cadrul Primăriei, menționând că unele durează foarte mult. 
 D-l Primar spune că  echipele de pe teren de acum lucrează bine, dar sunt lucrări complexe și trebuie 
ținut cont de acest aspect și menționează că la lucrarea de pe B-dul George Moroianu speră ca mâine să fie totul 
asfaltat și că vor mai fi încă două șantiere mari în Săcele. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă când se vor finaliza lucrările din Cartierul Electroprecizia. 
 D-l Primar spune că în cursul zilei de mâine. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că la decernarea premiilor pentru elevii care au obținut rezultate 
deosebite în acest an școlar, care a avut loc la Centrul Multicultural, a sesizat o serie de aspecte, cum ar fi lipsa 
hârtiei igienice la grupurile sanitare, iar în ce privește persoana angajată de Primărie, aceasta își reglează 
echipamentul de sonorizare în timpul evenimentelor, iar sonorizarea lasă de dorit. 
 D-l Lungu Dragoș spune că persoana respectivă nu este de specialitate, este inspector IT. 
 D-na Secretar spune că așa prevedea proiectul. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă cât mai durează contractul. 
 D-l Lungu Dragoș spune că 2 ani. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că vrea să facă o observație cu privire la lucrările de pe străzi, realizate de 
Compania Apa în caz de intervenție, astfel se vine, se sapă, se pune pietriș, iar drumul nu se mai aduce la starea 
inițială, ori există obligativitatea să facă acest lucru în 48 h. Totodată, spune că dorește să facă o propunere de 
sistematizare a traficului în zona str. Timocului, Nicolae Pană, Bucegi,  la ieșirea în ocolitoare în zona 
spălătoriei,  menționând că a transmis propunerile de 2 luni Comisiei de circulație. 
 D-l Primar spune că trebuie analizate aceste propuneri. 
 D-l Nițescu Ciprian întreabă care este stadiul cu comisia de stabilire a zonelor de impozitare. 
 D-ra Dascălu Bianca spune că este în lucru. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că a înțeles că s-a primit răspuns cu privire la impozitarea autorulotelor. 
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 D-l Mircioiu Sebastian spune că de la Minister s-au transmis două  răspunsuri care susțineau modul 
nostru de impozitare, iar apoi s-a transmis un răspuns favorabil contribuabilului, fapt pentru care s-a recalculat 
impozitul și s-au trimis adrese celor doi deținători de autorulote de pe raza Municipiului Săcele în acest sens. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că a aceste adrese ar putea să conțină o frază prin să se ceară scuze vizavi de 
cele întâmplate. 
 D-l Mircioiu Sebastian spune că autoritatea publică locală nu este în culpă cu nimic, s-a mers pe un 
răspuns dat de Minister. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că a văzut o parte din diplomele care s-au dat la premierea elevilor, care erau 
nesemnate și neștampilate. 
 D-l Președinte spune că trebuie acordată mai multă atenție și caligrafiei. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că la alegerile din 26 mai numele și prenumele au fost colectate manual de 
către operatorii de tablete și întreabă ce s-a întâmplat cu acele date. 
 D-na Secretar ia cuvântul și spune că operatorii nu țin de noi. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că a mai ridicat problema lucrărilor de întreținere la drumurile pietruite, 
unde nu se respectă normele, se pune piatră de aceeași granulometrie, care nu se împănează și menționează că a 
făcut o adresă în acest sens și întreabă în baza a ce s-a trimis un cilindru vibrocompactor pe str. Morii, întrucât 
este imposibil să se compacteze strada. 
 D-l Primar spune că sunt 130 de străzi de piatră la nivelul municipalității, cam toate în pantă, iar când 
sunt ploi se angrenează pietrișul, iar așa se va fi în fiecare an, până nu va fi realizată rețeaua de apă-canal și 
menționează că așa s-a lucrat și până acum și că s-a optat pentru piatra albă, care se pare că este mai bună decât 
cea gri. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că a urmărit realizarea lucrării, care nu a fost supravegeată de șefi  și nu 
a fost urmărită de nimeni de la Primărie și menționează că acolo unde piatra a avut galunometrie diferită, s-a 
compactat foarte bine, dar au fost câțiva centimetri lângă șant necompactați care determină ca apa să fie tot pe 
platforma drumului. Totodată, dumnealui  mai solicită o informare cu privire la fetița care a ajuns la Spitalul 
Municipal Săcele cu o plagă craniană și care a fost trimisă la Brașov fără a fi stabilizată, menționând că Spitalul 
a făcut o comunicare în acest sens, din care nu se înțelege nimic.  
 D-l Primar spune că trebuie făcută o sesizare la Spital,  pe care o poate face chiar d-l consilier local, 
întrucât acolo există proceduri clare. 
 D-l Președinte spune că există o comisie de disciplină, în acest sens. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că a înțeles că părinții au făcut plângere plenală. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că o doamnă a depus o cerere prin care solicita un certificat de urbanism 
de informare și a primit drept răspuns o adeverință de intravilan/extravilan. 
 D-na Arhitect-Șef spune că se va verifica. 
 D-l Băilă Gheorghe spune că pe Valea Largă s-au instalat foișoare cu bănci, coșuri de gunoi, care au fost 
vandalizate și deteriorate. 
 D-l Primar spune că se are în vedere acest lucru. 
 D-l Mangale Bogdan spune că zona este ecologizată. 
 D-l Băilă Gheorghe spune că tot acolo este o barieră, unde are nevoie sa aibă acces și de la care nu are 
cheie. 
 D-l Stoea Gheorghe spune că acum 5 ani a realizat un părculeț lângă Biserica Sf. Arhangheli, dar acum 
iarba este foarte mare, pare în paragină și spune că ar fi necesari 40 l de ulei de transformator pentru șindrilă. 
 D-l Viceprimar spune că trebuie văzut cât costă achiziționarea uleiului de care face vorbire d-l consilier 
local. 
 D-nul Munteanu Gheorghe întreabă ce se întâmplă cu statuia Lupoaica. 
 D-l Primar spune că în două luni speră că se vor realiza lucrările. 
 D-l Jitaru Gheorghe spune că a urmărit modul în care se realizează curățenia în Cart. Ștefan cel Mare și 
se pare că unii adună hârtii, dar nu se mătură și consideră oportun ca programul de curățenie să fie adus la 
cunoștința cetățenilor prin afișare la loc vizibil. Dumnealui mai spune că este o problemă cu prezența câinilor cu 
stăpâni în parcuri, cu precădere dimineața și seara. 
 D-l Viceprimar spune că nu există un program fix de salubritate și că există diverse operațiuni care se 
fac, astfel este un  program de întreținere și golire coșuri care se face zilnic. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că este aprobat un regulament de gospodărire, care trebuie aplicat sub aspectul 
sancțiunilor. 
 D-l Viceprimar spune că nu se poate sta la 40 coșuri. 
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 D-l Președinte spune că trebuie date câteva amenzi. 
 D-l Sterpu Ciprian spune, referitor la prezența câinilor în parcuri, că dorește să reitereze observația pe 
care a făcut-o cu privire la identificarea unor spații pentru proprietatii de animele, pentru a oferi alternative, nu 
doar a aplica sancțiuni. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că pe strada Valea Largă sunt cabluri care atârnă pe străzi. 
 D-l Viceprimar spune că că s-a luat legătura cu diverși operatori, dar nu s-a identificat cui aparțin aceste 
cabluri. 
 D-l Copoț George Robert întreabă când s-ar putea reabilita drumurile agricole, str. Mercur a fost pietruită 
și ar fi oportun ca măcar să se intre cu un greder și să se îndrepte și alte drumuri de acest fel. 
 D-l Primar spune că s-a acținat acolo unde locuiesc oameni și că speră să se găsească soluții cu drumul 
din Turcheș care duce la DJ 103A și care este primul avut în vedere. 
 D-l Primar spune că s-a verificat cererea despre care a făcut vorbire d-l consilier local Popa Marius 
Cristian și spune că petenta a depus o cerere pentru a i se elibera o adeverință care atestă că terenul este situat în 
intravilanul/extravilanul instituției, ceea ce i s-a și eliberat. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că sunt cablurile rețeliștilor pe str. Ogrăzii și Mică, care atârnă pe 
acoperișuri și că în parcul din Cart. Ștefan cel Mare este o bancă distrusă. Dumneaei mai întreabă ce se întâmplă 
cu fostul magazin Luca, unde trebuia să fie o piață. 
 D-l Primar spune că acesta este un proiect în așteptare, că pe moment ne axăm pe Piața din 
Electroprecizia, iar apoi se va avea în vedere și Piața din Cart. Ștefan cel Mare. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă se poate reface trotuarul de pe partea cu Poliția și spune că 
la refacerea bordurilor trebuie să se țină cont și de accesibilitatea persoanelor cu dizbilități. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că în Cart. ANL Bolnoc cel puțin jumătate din bordurile din fața intrării 
în imobile nu sunt înclinate, la fel la intrarea pietonală. 
 D-l Președinte solicită o informare referitoare la situația PUG-ului. 
 D-l Primar spune că PUG-ul a început în anul 2009, trebuia finalizat în 2011, dar au intervenit multe acte 
adiționale, nu s-a finalizat, deși vechea conducere a plătit toți banii, iar neîncheindu-se în 2011 s-a schimbat 
legislația, fiind necesare studii suplimentare și 160 mii lei în plus, dar nu poate efectua această plată în plus, 
menționând că  instituția va trebui să se îndrepte împotriva fostului ordonator de credite, astfel încât să se poată 
demara demersurile necesare pentru studiile suplimentare, întrucât trebuie finalizat în 2023. 
 D-l Popa Marius Cristian întreabă cum se rezolva problema cu linia de înaltă tensiune 
 D-l Președinte spune că problema este una la nivel național. 
 D-l Primar spune că sunt locuințe situate sub LEEA, iar soluțiile sunt două, fie mutarea liniei, ceea ce 
implică costuri foarte mari sau relocarea oamenilor, în locuințele sociale care urmează a fi realizate. 
 D-l Președinte spune că sunt două indicatoare neconforme la intersecția str. George Moroianu cu Nicolae 
Pană. 
 D-l Primar spune că trebuie date jos. 
 D-l Mureșan Tiberiu, din partea societății civile, spune că acordarea titlului de cetățean de onoare ar 
trebui să fie motivată de ceva, că acea persoană ar trebui să merite, că sunt persoane, chiar dintre cei prezenți în 
sală, cum ar fi d-l prof. Munteanu Gheorghe, care merită cu adevărat această distinție, dar în schimb aceasta se 
acordă unei persoane fără merite deosebite și propune câteva nume meritorii. 
 D-l Președinte spune că la baza acordării titlului de cetățean stă un regulament din 2009, care trebuie 
îmbunătățit, dar conform acestuia d-l Paveluc a îndeplinit condițiile de acordare a titlului de cetățean de onoare 
al Municipiului Săcele. 
 D-l Sterpu Ciprian se raliază celor spuse de antevorbitor și spune că nu i se pare eficientă modalitatea în 
care executivul face fundamentările pentru astfel de proiecte și consideră oportun să se facă verificări. 
 D-l Băilă Gheorghe spune că trebuie actualizat acest regulament. 
 D-l Primar spune că acest proiect a fost avizat favorabil de către toate cele 4 comisi de specialitate ale 
Consiliului Local, ceea ce spune tot. 
 D-l Popa Marius Cristian îl întreabă pe inițiator ce l-a determinat să vină cu această propunere în fața 
Consiliului Local. 
 D-l Panait Bian Cristian spune că a citit un articol pe site-ul Saceleanul.ro despre d-l Paveluc și despre 
realizările sale pe plan sportiv. 
 D-na Belloiu Elena spune că în perioada 2016-2017 era afișat pe ușile tuturor birourilor din cadrul 
Primăriei programul de audiență cu cetățenii, ceea ce nu mai este valabil acum și menționează că a avut 
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programată o întâlnire cu un funcționar public, respectiv d-l Bălan Eugen, căreia acesta nu i-a dat curs, iar ei nu 
au fost anunțați. 
 D-l Primar spune că audiențe oferă în Primărie doar Primarul și Arhitectul-Șef. 
 D-l Președinte specifică faptul că există program de lucru cu publicul, iar audiențe oferă doar Primarul, 
Secretarul și Viceprimarul Municipiului.  
 D-na Belloiu Elena întreabă dacă există un program de curățare a șanțurilor și a rigolelor, întrucât pe str. 
Coastei s-au înfundat, au refulat, ceea ce a generat mirosuri pestilențiale. 
 D-na Belloiu Elena spune că  punctul nr. 18 de pe ordinea de zi se referea la o echipă mobilă și întreabă 
în ce constă. 
 D-l Viceprimar spune că este vorba de o echipă mobilă care se deplasează la locul unde a avut loc o 
sesizare cu privire la violența domestică. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că există niște norme tehnice care stipulează că șanțurile trebuie curățate 
de 2 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie. 
 Un fost angajat al S.C.Servicii Săcelene S.R.L. ia cuvântul și spune că a fost în litigiu cu societatea, 
întrucât a fost concediat și are o sentință de reangajare, fapt pentru care dorește să întrebe când va fi repus în 
drepturi. 
 D-l Mormoloc Viorel Costel spune că la ultima discuție avută i s-a comunicat un termen și menționează 
că s-a depus o cerere de revizuire a sentinței. 
 D-l Primar spune că este încă în procedură. 
 D-l Președinte spune că trebuie să mai aștepte, întrucât  S.C.Servicii Săcelene S.R.L. a făcut cerere de 
revizuire. 
 Același cetățean spune că pe pârâul de pe Valea Morii s-au făcut lucrări, dar mizeriile/aluviunile tot intră 
în grădini și că pe str. 7 Izvoare doi hidranți sunt îngropați în pietriș. 
          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, 30. 
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