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  JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 18.04.2019, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară 

 

 Şedinţa extraordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) 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 bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din 

venituri proprii pe anul 2019 si modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018 .- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea  aplicarii la ,,Programul  privind  Închiderea depozitelor  de 

deșeuri municipale neconformeˮ - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

            

La şedinţă au participat: 

  - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar – CJ Zamfir Geta 

- d-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 

- d-l Țarus Romeo Nicolae –  Director executiv Directia Politia Locala 

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

- d-l Diniță-Ardeleanu Constantin –  Direcția Poliţia Locală 

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

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

- d-l Mangale Bogdan - Șef Serviciu Administrativ 

- d-l Mircioiu Sebastian–  Șef Serv. Impozite și taxe 

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

- d-l Bălan Eugen – Șef Serviciu Investiții 

- d-na Pantilimon Camelia - Serviciu Investiții 

- d-na Vaida Marcela - Serviciu Investiții 

- d-na Bîja Ileana-  Serviciu Investiții  

- d-ra Dascălu Bianca - Șef Birou Juridic  

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

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

  -d-na Obreja Carmen - Administrator Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc 

- d-na Szabo Roxana Andreea - Administrator Cantina Socială Săcele 

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

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

- societatea civilă 
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La şedinta au participat  toți cei 19 consilieri locali. 

Şedinţa a fost prezidată de d-l consilier local ing. Géczi Gellért. 

D-nul Preşedinte supune la vot  ordinea de zi conform dispoziției nr. 545 /15.04.2019 și se aprobă cu 

unanimitate (18 voturi pentru – d-l Mureșan Dan Marius lipesște momentan din sala de ședință).  

D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral din 

venituri proprii pe anul 2019 si 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 face o scurtă prezentare a proiectului de buget, a veniturilor și 

cheltuielor, pe secțiunea de dezvoltare, respectiv de funcționare și explică ce conține fiecare anexă în parte. 

      D-nul Președinte ia cuvântul, prezintă metoda de vot și  spune că total venituri se înregistrează 

45,479,67 mii lei și trece la Venituri – Secțiunea de funcționare, în cuantum de 36.616.47  mii lei: 

-  Se supune la vot capitolul 03.02 – Impozit pe venit,  cu o sumă de  212.09  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 04.02 – Cote şi sume defalcate din  impozitul pe venit, cu o sumă de 

12,858.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 07.02 – Impozite şi taxe pe proprietate, cu o sumă de  5,723.89 mii lei şi se 

aprobă cu cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 11.02 – Sume defalcate din T.V.A., cu o sumă de  12,146.00  mii lei şi se 

aprobă  cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 15.02 – Taxe pe servicii specifice, cu o sumă de  0.00  mii lei şi se aprobă  

cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 16.02 – Taxe pe utilizarea bunurilor, cu o sumă de 2,513.59 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 18.02 – Alte impozite şi taxe  fiscale cu o sumă de 25,00 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 30.02 – Venituri din proprietate, cu o sumă de 2,584,04 mii lei şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 31.02 – Venituri din dovânzi, cu o sumă de 0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 33.02 – Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, cu o sumă de  

580.51 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 34.02 – Venituri din taxe administrative cu o sumă de  0.33  mii lei  şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări, cu o sumă de 1,172.93 şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 36.02  - Diverse venituri, cu o sumă de 337.37  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, cu o sumă de 

 -1,569,30  şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

  -  Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat,  cu o sumă de 26,15 mii lei  şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru. 

 D-l Președinte trece la  Venituri - Secţiunea de dezvoltare,  cu total venituri 8,863.20 mii lei: 

- Se supune la vot capitolul 36.02 – Diverse venituri, cu o sumă  de 0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile cu o sumă  de 

1,570.50  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 39.02 – Venituri din valorificarea unor bunuri, cu o sumă  de 88.28  mii lei 

şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat, cu o sumă 4,625.27  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  
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- Se supune la vot capitolul 43.02 – Subvenţii de la alte administrații, cu o sumă 385.14  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 45.02 – Sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate,  cu o sumă  de 

0,00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 46.02 – Alte sume primite de la U.E.,  cu o sumă  de 0. 00 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 48.02 – Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și 

aferente cadrului financiar,  cu o sumă  de  2,194.01  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru. 

D-l Președinte trece la Cheltuieli, cu un cuantum de  52,736,88  mii lei și începe cu  Secţiunea de 

funcţionare, cu un total de 36,616.47 mii lei.  

Se supune la vot capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe, cu o sumă de  5,966,47 mii lei 

şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03 – Autorităţi executive, cu o sumă de 5, 966.47 mii lei  şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 4,128.00  mii lei  şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

-  Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1,641.47  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri, cu o sumă de 0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  55,00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate,  cu o sumă de  -5.00  mii lei 

şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de  338.00  şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.05. –Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, cu o 

sumă de 20,00 şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 50 – Fonduri de rezervă,  cu o sumă de  20,00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o 

sumă de 310.00  şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 436.37  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  22.00  mii lei şi se aprobă cu 19  voturi 

pentru;   

- Se supune la vot capitolul 55.02 –Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, cu o sumă de  

312,00  mii lei şi se aprobă 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  30,00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 30 – Dobânzi, cu o sumă de  290.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională, cu o sumă de 2,106.00 mii lei 

şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  1,395.00 mii lei  şi se 

aprobă cu 19  voturi pentru;   

- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 1,281.00 mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 114.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 
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- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 609.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 102.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă de 3,804.50  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 118.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  3,123.50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă  de  322.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  241.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate, cu o sumă de 2,542,50  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01 – Spitale generale, cu o sumă de 1,990.00  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  190.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice, cu o sumă de  1,800.00  

mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.08 – Servicii de sănătate publică, cu o sumă de 404.50 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  397.00 mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 7,50 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.50.50 – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă de 148.00 mii 

lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  148.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie,  cu o sumă de  1,923.00   mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 –Biblioteca, cu o sumă de 87.50 mii lei şi se aprobă 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  37.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii,  cu o sumă de  50.50  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură,  cu o sumă de  506.00  mii lei şi  se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  363.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  143.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 –  Alte servicii culturale,  cu o sumă de 708.00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 537.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 
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- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  171.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 –  Sport, cu o sumă de  271.50  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă 38.50  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă 55.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 178.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 –  Întreținere parcuri și zone verzi, cu o sumă de 200.00  

mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă 200.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.06 –  Servicii religioase, cu o sumă de 150,00  mii lei şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 150,00  mii lei şi se aprobă cu 19  voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 68.02 –  Asigurări de asistenţă socială, cu o sumă de 9,367.50  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.05.02 –  Asistenţă socială în caz de invalidiate, cu o sumă de 

7,742.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian); 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 3,392.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri,  cu o sumă de  260.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  4,100.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.01 –  Ajutor social, cu o sumă de  66.00  mii lei şi se aprobă cu 

19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  66.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.02 –  Cantina de ajutor social, cu o sumă de 612.50  mii lei şi 

se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 156.00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 456.50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, cu o sumă  

de 947.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  836.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 
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- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  71. 00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de 40.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă de  1,738.00  mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30  – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, cu o sumă de 

219,45 mii lei şi aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 329.00  mii lei şi se aprobă cu  19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  

0.00  mii lei şi aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06 –  Iluminat public, cu o sumă de 1,200.00  mii lei şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1,200.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –  Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezoltării 

comunale, cu o sumă de 209.00 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  112.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 97.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă  de 1,864.00 mii lei şi se aprobă 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 –Salubritate, cu o sumă de 1,355.00  mii lei şi se aprobă cu  

19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  1,355.00  mii lei şi se aprobă cu  18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  

0.00  mii lei şi aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale,  cu o sumă de 509.00  

mii lei şi se aprobă cu  19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  509.00  mii lei şi se aprobă cu  19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 80.02  – Acţiuni generale, economice şi de  muncă, cu o sumă  de 1,500.00 

mii lei şi se aprobă cu  19  voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.06  – Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri, cu o sumă  

de 1,500.00   mii lei şi se aprobă cu  19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1,500.00 mii lei şi se aprobă cu  19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  

0.00  mii lei şi aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 83.02  – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânăroare, cu o sumă  de  

90,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 83.02.03.30  –Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, cu o sumă  de  

90,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  90,00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 80.02  – Acțiuni generale, economice și de muncă, cu o sumă  de 1,500.00  

mii lei şi se aprobă cu  19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  2.147.99  mii lei şi se aprobă cu  19 

voturi pentru;  
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- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de  

0.00  mii lei şi aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 84.02  – Transporturi, cu o sumă  de  5,094.50 mii lei şi se aprobă cu  19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  0.00  mii lei şi se aprobă cu  19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02  –Transport în comun, cu o sumă  de 1,830.00 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  30.00  mii lei şi se aprobă cu  19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 40 – Subvenţii, cu o sumă  de  1,000.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri, cu o sumă  de 800.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03  – Străzi, cu o sumă  de  3,264.50 mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 1,275.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 81 – Rambursări de credite, cu o sumă de 1,989.00 mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;   

- Se supune la vot capitolul 87.02  – Alte acţiuni economice, cu o sumă  de  60,00  mii lei şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 87.02.04  –Turism, cu o sumă  de 60.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  60.00   mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

     D-l Președinte trece la Cheltuieli - Secţiunea de dezvoltare, menționând că acestea sunt în total de 

16,120.41: 

- Se supune la vot capitolul 51.02 –Autorităţi publice şi active externe, cu o sumă  de  238.76 mii lei şi 

se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03  – Autorități executive, cu o sumă de  238.76  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  1.81  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională,  cu o sumă  de  0.00 mii lei şi 

se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  0.00   mii lei şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru ; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă  de  40.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  40.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate,  cu o sumă  de  439.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01  – Spitale generale, cu o sumă  de  439.00  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice,  cu o sumă de  1.00 mii 

lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  438.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 
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- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.50  – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă  de  0.00  mii 

lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie cu o sumă  de  329.07  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 – Biblioteca, cu o sumă  de 0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură, cu o sumă  de 0.00  mii lei şi se aprobă 

cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 – Alte servicii culturale, cu o sumă  de 0.00  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 – Sport,  cu o sumă  de  329.07 mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  329.07  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.11 – Creșe, cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu  19 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 70.02  – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă  de  4,179.99 

mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuințe, cu o sumă  de  0.00 

mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor, cu o sumă de  

0.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 –Alimentare cu apă, cu o sumă de  3,945. 00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru(d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  3,945.00   mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru  (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Iluminat public, cu o sumă de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  65,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –Alte servicii domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, cu o sumă de  234.99  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru (d-l K lipsește momentan din 

sala de ședință); 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  234.99  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă de  2,664.85 mii lei şi se aprobă 18 

voturi pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 
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- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de  44.85 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  44.85  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru (d-l K lipsește momentan din sala de ședință); 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, cu o sumă de  

2,486.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  2,486.00  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.50 – Alte servicii în domeniul protecției mediului, cu o sumă de  

134.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  134.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 80.02 – Acţiuni economice generale, economice și de muncă,  cu o sumă de  

220.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.30 –Alte cheltuieli pentru acțiuni economice, cu o sumă de 

220.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  220.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02 – Transporturi, cu o sumă de  8,008.74  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, cu o sumă de  4,500.58  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020, cu o sumă 4,500.58  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02 – Transport în comun, cu o sumă de  0.00  mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 72 – Active financiare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru ;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, cu o sumă de  3,508.16   mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  3,508.16  mii lei şi se aprobă cu 19 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 99.02 –  Deficit, cu o sumă de 7,257.21 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi 

pentru.  

     Se supune la vot Anexa 1 în integralitatea sa și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

     Se supune la vot Anexa 2 în integralitatea sa și se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot Programul de investiţii pe anul 2019 cu suma de  15,765.41  mii lei şi se aprobă 19 

voturi pentru.  

Se supune la vot Programul de investiții publice pe anul 2019 finanțate din excedentul anual al 

bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, în sumă de 7,257.21 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot Sinteza programului de investiţii cu finanțare din bugetul al unității administrativ 

teritoriale Mun. Săcele pe anul 2019 şi se aprobă cu 19 voturi pentru.  

Se supune la vot Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii 2019,  cu total venituri de  

21,223.95  mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot Anexa nr. 6 – Numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază 

pe anul 2019, cu o sumă de 16,781 mii lei şi se aprobă cu 19 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 79. 
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D-l Președinte propune să treacă la  punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre pentru aprobarea  aplicării la ,,Programul  privind  Închiderea depozitelor  de deșeuri 

municipale neconformeˮ. 

D-na Bîja Ileana spune că depozitul municipal de deșeuri neconforme trebuie închis, iar prin Ordinul 

nr. 233/2019 există o oportunitate de finanțare din partea Administrației Fondului de Mediu, fapt pentru care 

se impune emiterea unei hotărâri de Consiliu Local în acest sens. 

D-l Primar spune că acest proiect s-a demarat de mai mult de 2 ani, printr-o procedură a UE s-a 

declanșat infrigmentul, demersurile nu au fost simple, dar suntem într-o fază avansată, menționând că am 

primit certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul de Mediu, taxa de mediu a fost plătită pe 5 ani, 

suma fiind una considerabilă și acum se dorește depunerea cu celeritate a proiectului, întrucât suma 

disponibilă la nivel de țară este limitată, aplicându-se regula ,,primul venit, primul servitˮ. 

Se supune la vot  cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 107. 

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 17:10. 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                        

        CONSILIER     LOCAL                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

      Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                        C.J.   ZAMFIR GETA   
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