
 1 

 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 09.05.2019, orele 14,00, 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 virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a 

sumei de 612.547 lei către bugetul local al Municipiului Sacele, reprezentând 35% din suma 

disponibilă pentru surse de finanțare investiții, conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 -  iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal 

din  Municipiul Săcele, care sunt premianţi la finele anului şcolar 2018 – 2019 - 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-na Coman Rodica – Șef Serviciu Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic 

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

- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 

- d-l Iacob Madalin  - Serviciul Cultura,Tineret,Sport,Turism 

 

 

La şedinta au participat 12 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

 d-nul Mureșan Dan Marius,  d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-na Iordache Mihaela, d-l Panait Bian Cristian,  

d-l Copoț George Robert, d-l Popa Marius Cristian și d-l Kristály László. 

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. 612 /08.05.2019 și  se aprobă cu unanimitate (11 voturi pentru – d-l Motoc George lipsește 

momentatn din sala de ședință). 

           D-nul Preşedinte propune anunță că se trece  la punctul nr. 1  și dă citire proiectului de hotărâre 

pentru  aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele R.A. a sumei de 612.547 lei către 

bugetul local al Municipiului Sacele, reprezentând 35% din suma disponibilă pentru surse de finanțare 

investiții, conform prevederilor O.U.G. nr. 114/2018. 

 D-na Coman Rodica ia cuvântul și spune că prin adresa nr. 1.771/02.05.2019, înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 38.543/02.05.2019,  RPLP Săcele R.A. ne aduce la cunoștință că au diponibilă, 

spre virare către Municipiul Săcele, suma de  612.547 lei, reprezentând 35% din suma disponibilă pentru 

surse de finanțare investiții, conform prevederilor OUG nr.  114/2018, conform tabelului anexat la adresă, din 

care dă citire. 
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           Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (12 voturi pentru).  H.C.L. nr. 105. 

           D-nul Preşedinte propune să se intre în ordinea de zi, anunță că se trece  la punctul nr. 2 și dă citire 

proiectului de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal 

din  Municipiul Săcele, care sunt premianţi la finele anului şcolar 2018 – 2019. 

 D-l Iacob Mădălin spune că în ultimii doi ani s-au acordat acest tip de compensații pentru elevii cu 

performanță la învățătură, fiind vorba de premii în bani, cu un cuantum total de ap. 60.000 lei, iar când se va 

avea tabelul cu premianții, se va ști cuantumul final, anul trecut fiind de 54.000, iar după informațiile 

deținute la acest moment se pare că anul acesta vor fi mai puțini. 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (12 voturi pentru).  H.C.L. nr. 106. 

            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 14:14. 

             

 

 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

            Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                   

 

 

                                                                                Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 


