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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

PROCES VERBAL 
 

 încheiat la data 23.05.2019, 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 pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2019 și modificarea Programului de 

investiții publice finanțate din excedentul anual rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018  - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 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; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele  
pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților din 
Județul Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale de membru a UAT Municipiul Săcele  în cadrul 
Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brașov -  iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind  casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.  nr. 
212/26.10.2017 pentru proiectul „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și 
aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 
1851/2013- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 
206/25.10.2018 pentru proiectul „Extindere canalizare menajera cartier Baciu” - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  Documentaţia de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie „Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, aprobati prin 
HCL nr. 207/25.10.2018 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Reabilitare şi 
modernizare Clubul Elevilor Săcele”, aprobati prin HCL nr. 208/25.10.2018 - iniţiator  PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL;  

10. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF 
nr.111484 al localității Săcele, nr.cad.111484 reprezentând străzile Terra și Marte din Municipiul Săcele în 
suprafață de 13.623 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului 
de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  
Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 48 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

12. Proiect de de hotărâre pentru modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 248/21.12.2017 
„privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  
pentru sumele acordate ca ajutor social, privind persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, 
precum şi persoanele obligate la muncă în folosul comunităţii” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

13. Proiect de de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 83/21.05.2015 privind 
aprobarea Normelor Metodologice pentru prestarea activităților în folosul comunității – iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL;  
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 1638,60 lei fără T.V.A., 
reprezentând contravaloarea a 30 de puieți ornamentali, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele 
R.A., către Liceul Teoretic George Moroianu – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare  pentru evaluarea și 
selecția  membrilor Consiliului de administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiatori consilieri locali 
comisia de specialitate nr. 4;  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  necesare ȋn procesul de recrutare și selectie a membrilor 
în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Scrisorii de asteptari” privind administrarea și conducerea Servicii 
Săcelene SRL – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

 
 
18. Diverse. 

- Raport audit R.P.L.P. Săcele R.A. 
- Informare Compartimentul Transport Public; 
- Informare privind necesitatea atribuirii unor denumiri de străzi noi în Municipiul Săcele; 
- Informare cu privire la amplasarea statuii generalului George Pomutz.     

 
 

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 Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 
- d-l Mangale Bogdan –Șef  Serv. Administrativ 
- d-l Matei Ion – Șef  Birou Fond locativ, spații cu altă destinație 
-  d-na Coman Rodica –Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 
- d-l Crăciun Florin – Comp. Audit 
-d-l Florescu Gabriel – Cabinetul Primarului 
- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 
- d-na Vaida Marcela – Serv. Investiții 
- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  
- d-l Plastir Florin -Copm. Transport Public 

                   - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 

                   - d-l Dragoș Lungu – Administrator Centru Multicultural și Educațional 
                   - d-na Szabo Roxana Andreea - Administrator Cantina Socială Săcele 
                   - d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Sport-Turism 
                    - d-na Olteanu Ileana Anișoara – Contabil-șef  R.P.L.P. Săcele R.A. 
                   - d-l  Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 
                   - d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
                    - d-na Băncilă-Cucurengaș Georgeta -  Dir. Economic S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
                    - d-na Belloiu Elena – Asociația ,,Femeile se implicăˮ 
                    - societatea civilă.  
 
                   
           La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție,  
absentând d-nul consilier local Mureșan Dan Marius.  

Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi Gellért.  
D-l Președinte ia cuvântul și propune ca, înainte de a intra în ordinea de zi, să se dea cuvântul grupului de 

cetățeni de pe str. Mercur, care au venit pentru a-și exprima un punct de vedere, iar ulterior, după secțiunea de 
diverse, se va da cuvântul și celorlalți cetățeni prezenți în sala de ședință.  

D-l Cașcaval Daniel, din partea cetățenilor de pe str. Mercur, ia cuvântul și spune că a venit împreună cu 
vecinii, menționând că dețin terenuri acolo din 2007, dar nu s-a interesat nimeni de ei și că din 2007 și până în 
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prezent a vorbit cu toți primarii, iar din 2009 a fost anual și li s-a promis că se va face ceva cu acel drum, ei 
făcând investiții pentru rețeua de apă, curent, etc. Dumnealui mai spune că li s-a atribuit număr stradal acolo 
unde sunt construcții, dar drumul este impracticabil și își doresc un trai civilizat, pietruirea drumului, nivelarea 
acestuia și luarea de atitudine de către administrație, implicit Poliția Locală, vizavi de cei care întorc tractoarele 
acolo și specifică faptul că au solicitat să se traseze o linie continuă la DJ 103A, toaletarea vegetației, 
presemnalizarea zonei, iluminat stradal și că au lăsat o documentație cu atribuțiile Primarului, respectiv ale 
Consiliului Local în acest sens și doresc să știe ce e de făcut, dacă trebuie să se adreseze instanței, în zonă 
existând un PUZ. 

D-na Arhitect-Șef ia cuvântul și spune că zona este destructurată, fără acces concret la dotări, utilitățile 
sunt la distanță, de la DJ până la PUZ sunt  820 m, str. Mercur are o lungime de 7200 m, iar, așa cum era normal, 
înainte de a se construi într-o zonă nouă, trebuia să fie asigurate uttilitățile, dar s-a construit dinainte, iar 
drumurile nu au fost cedate municipalității pentru a se putea face investiții. 

D-l Cașcaval spune că există PUZ în zonă, la notar i s-a spus că este în ordine să construiască, li s-a 
atribuit număr poștal și nu înțelege dacă cineva a luat ceva pentru acest lucru, de s-au  atribuit numere doar 
pentru o porțiune. 

D-l Viceprimar întreabă dacă acuzațiile că cineva ar fi luat ceva sunt întemeiate pe ceva. 
D-l Cașcaval spune că nu are dovezi în acest sens. 
D-na Arhitect-șef spune că există numere pe str. Mercur. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că aceasta nu este o situație unică la nivelul Municipiului Săcele, că se 

întâlnește la nivelul mai multor cartiere din localitate, întrucât până în 2016 s-au aprobat astfel de PUZ-uri și 
menționează faptul că dezvoltatorul este obligat să asigure utilitățile, dar cei de pe str. Mercur se află într-o 
situație specială, la distanță de 820 m de DJ și  spune că nu se poate interzice circulația tractoarelor și că trebuie 
verificat dacă, conform PUZ-ului, dânșii au cedat terenurile pentru stradă, specificând faptul că se vor transmite 
adrese în acest sens, deoarece nu se pot face lucrări decât pe domeniul public. D-l Primar spune că sunt mai 
multe zone în această situație, cum ar fi Cartierul Toamnei, Ienii, zona Lefrumarin și altele, pentru care trebuie 
găsită o soluție și menționează că până miercuri se vor transmite adresele prin care să li se aducă la cunoștință ce 
trebuie făcut conform PUZ-ului, cât teren trebuie să cedeze și ce demersuri trebuie făcute în acest sens și 
întreabă dacă a cedat cineva teren cu această destinație. 

Cetățenii de pe strada Mercur spun că au cedat foarte mulți. 
D-l Primar spune că se vor transmite adresele la care a făcut referire anterior, iar cei care au de predat 

terenul să o facă, iar când totul este cedat, se va amenaja și strada. 
D-l Cașcaval spune că drumul până la DJ nu mai este practicabil și că au solicitat un refugiu și trasarea 

unei linii continue. 
D-l Președinte spune că este drum județean și nu avem atribuții pe acest sector de drum, în ceea ce 

privește solicitarea cu privire la linia continuă și trebuie să se adreseze Consiliului Județean. 
D-l Primar spune că dacă se urmează pașii pe care i-a expus, problema se rezolvă în maxim 2 săptămâni. 

            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 

extraordinare din data  de 18.04.2019, se supune la vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru  (d-l  Kristály László  
lipsește momentan din sala de ședințe), Procesul Verbal al ședinței ordinare din data de 25.04.2019, se supune la 
vot şi se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l  Kristály László  lipsește momentan din sala de ședințe) și Procesul 
Verbal al ședinței de îndată din data de 09.05.2019,  se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru.  
 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)”. 
              D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi,  conform dispoziției nr. 638 /16.05.2019  și se aprobă cu 
unanimitate (18 voturi pentru).      

               D-nul Președinte propune să se treacă la  punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre  pentru aprobarea rectificării Bugetului local pe anul 2019 și modificarea Programului de investiții 
publice finanțate din excedentul anual rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 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 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte ia cuvântul și spune că este și o notă de compleatre pentru acest punct de pe ordinea de zi. 

        D-na Tinică Alina ia cuvântul și spune că este vorba despre suma de 20 mii lei, reprezentand cheltuieli de 
deplasare pentru delegația din partea Primăriei Municipiului Săcele care se va deplasa la Vire – Franța, în 
perioada de 27 mai – 2 iunie,  sumă care a fost repartizata inițial pe  cod indicator 10.01.13,  indemnizații de 
delegare: 8 mii lei și  cod indicator 20.06.02, deplasări în străinătate: 12 mii lei.  Având în vedere costul biletelor 
de avion și cuantumul diurnei, conform legislației în vigoare, se impune rectificarea sumelor inițiale repartizate, 
cu mențiunea că totalul de 20 mii lei nu va fi modificat, după cum urmează: cod indicator 10.01.13,  
indemnizatii de delegare: 7 mii lei,  cod indicator 20.06.02, deplasări în străinatate: 13 mii lei. 
          Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L.  nr. 107. 
         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre  
pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2019 pentru cadrele didactice şi personalul 
didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă. 
         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 (18 voturi pentru).   H.C.L. nr. 108. 

    D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cotizației anuale și a cuantumului cotizației Municipiului Săcele pentru Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” în Domeniul Salubrizării Localităților din Județul Brașov. 

         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 
 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 109. 

          D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea cotizației anuale de membru a UAT Municipiul Săcele  în cadrul Asociației Metropolitane 
pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brașov.  
         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. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 110. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind  
casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal Săcele.  
        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 111. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind  
actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.  nr. 212/26.10.2017 pentru proiectul 
 „Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a 
cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013.     

    D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere  
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 



 5 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 112. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 206/25.10.2018 pentru proiectul 
„Extindere canalizare menajera cartier Baciu”.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere 
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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 113. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
„Reabilitare şi modernizare a clădirii Bibliotecii Municipiului Săcele”, aprobati prin HCL nr. 207/25.10.2018. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere  
Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 114. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Reabilitare şi modernizare Clubul 
Elevilor Săcele”, aprobati prin HCL nr. 208/25.10.2018 . 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere  
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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 115. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a terenului înscris în CF nr.111484 al localității Săcele, 
nr.cad.111484 reprezentând străzile Terra și Marte din Municipiul Săcele în suprafață de 13.623 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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 116. 
D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind însușirea raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a 
prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  Săcele, str. 15 Noiembrie nr. 48.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament: stabilirea valorii de vânzare la 41,545 euro/mp  fără T.V.A. 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu cu  unanimitate 

(18 voturi pentru).   
Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. 

nr. 117.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Art. 3 din Hotărârea de Consiliul Local nr. 248/21.12.2017 „privind aprobarea Planului de acțiuni 
sau  lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de  muncă  pentru sumele acordate ca ajutor social, privind 
persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, precum şi persoanele obligate la muncă în folosul 
comunităţii”.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 



 6 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 118. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru 

modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 83/21.05.2015 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
prestarea activităților în folosul comunității.  
        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 (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 119. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea alocării, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 1638,60 lei fără T.V.A., reprezentând contravaloarea a 
30 de puieți ornamentali, din bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Liceul Teoretic 
George Moroianu.  
        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. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru – d-l Munteanu Gheorghe nu participă la 

vot).  H.C.L. nr. 120. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

constituirea comitetului de nominalizare și remunerare  pentru evaluarea și selecția  membrilor Consiliului de 
administrație al Servicii Săcelene S.R.L. 
        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 Președinte anunță că votul este secret și trebuie făcute nominalizări în acest sens. 
D-na Secretar spune că există 4 nominalizări, respectiv d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Motoc Bogdan 

George, d-l Panait Bian Cristian și d-l l Kádár Tamás. 
Mai sunt nominalizate două persoane, respectiv d-l Popa Marius Cristian și d-l Stoea Gheorghe. 
D-l Președinte spune că sunt prezenți reprezentanți ai firmei de consultanță, în cazul în care sunt întrebări. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației  necesare ȋn procesul de recrutare și selectie a membrilor în Consiliul de Administrație 
al Servicii Săcelene S.R.L.  
        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. 

     Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 122. 
     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru 
aprobarea „Scrisorii de asteptari” privind administrarea și conducerea Servicii Săcelene SRL.  
        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. 
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D-l Popa Marius Cristian spune că, având în vedere că este o scrisoare de așteptări, i se părea normal ca 
înainte de începerea procedurii, membrii Consiliului Local să fie consultanți asupra acestor așteptări, ori n-au 
fost întrebați nimic în acest sens. 

D-na Secretar spune că este firma de consultanță care s-a ocupat de acest aspect și au fost ședințele pe 
comisii de specialitate, unde se puteau discuta aceste lucru. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este vorba de ce așteptări au, în calitate de autoritate tutelară, vizavi de 
candidați  și că vorbește din punct de vedere procedural. 

 Un reprezentant din partea firmei de consultanță ia cuvântul și spune că așteptările le au vizavi de 
performanțele societății, Consiliului Local îi revenea sarcina de a stabili obiectivele strategice ale societății. 

D-l Popa Marius  Cristian întreabă dacă le-au stabilit, dacă au fost consultanți în acest sens. 
Un reprezentant din partea firmei de consultanță ia cuvântul și spune că le-a pus la dispoziție un draft, un 

punct de plecare,  iar dacă doresc să facă modificări, o pot face. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că acesta este scopul proiectului, de a vedea un draft și de a ne 

exprima un punct de vedere vizavi de acesta. 
D-l Președinte întreabă dacă la ședința pe comisi de specialitate au fost discuții în acest sens, dacă d-l 

consilier local Popa a formulat observații. 
D-l Popa Marius Cristian spune că întrebat în cadrul ședinței pe comisii cine a întocmit documentația și 

dacă pot oferi explicații. 
D-na Secretar spune că s-a solicitat prezența celor de la firma de consultanță, care au venit. 
D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă, din punct de vedere procedural, sunt la etapa corectă, întrucât la discuția 

precedentă s-a stabilit că se întrunește comisia, face scrisoarea de așteptări, o prezintă spre aprobare Consiliului 
Local, iar ulterior, în baza scrisorii, specialistul pornește recrutarea, ori noi abia  acum abia constituim comisia și 
se supune deja spre aprobare scrisoare și reiterează întrebarea dacă este pasul corect al procedurii. 

D-na Secretar spune că  asupra scrisorii se poate interveni și că s-a decis să fie aprobate simultan pentru a 
nu se pierde timpul. 

D-l Sterpu Ciprian spune că s-a discutat să se întrunească în comisie, iar specialistul le-a zis că membrii 
comisiei trebuie să facă scrisoarea. 

D-na Secretar spune că specialistul a venit în sprijinul comisiei. 
 D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă, din punct de vedere juridic, sunt la pasul corect. 
Un reprezentant din partea firmei de consultanță se ia cuvântul și spune că, din punct de vedere juridic, este 

corect,  acesta este un document de lucru asupra căruia se poate interveni, iar acestă documentație a fost 
elaborată și transmisă din timp pentru a putea fi consultantă în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate. 

D-l Sterpu Ciprian spune că este un ajutor binevenit, atât pentru comisia de selecție, cât și pentru Consiliul 
Local, dar voia să se asigure că este corect din punct de vedere juridic. 

D-na Secretar spune că din punct de vedere juridic nu există nici o problemă. 
D-l Popa Marius Cristian spune că în legislație se stipulează ca cerințele trebuie să fie structurate punctual, 

postul 1, 2, postul 3,  ori în documentație la posturile 3, 4 și 5 sunt comasate. 
Un reprezentant din partea firmei de consultanță se ia cuvântul și spune că în legislație se stipulează că 

minim 2 membri  trebuie să aibă studii economice sau juridice și să aibă minim 5 ani vechime în domeniul 
studiilor. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu se referă la asta. 
Un reprezentant din partea firmei de consultanță spune că asta scrie în legislația referitor la precizarea 

cerințelor 
D-l Președinte explică procedura de vot și specifică faptul că persoanele nominalizate nu primesc buletin de 

vot. 
D-na Secretar spune că sunt 6 persoane nominalizate, din care trebuie să rămână 4. 
D-l Președinte ia cuvântul și spune că, în urma exprimării votului, în conformitate cu prevederile art. 2 din 

proiectul de hotărâre, din candidații care ies câștigători se votează și președintele comisiei. 
D-na Secretar spune că sunt 6 persoane nominalizate, din care trebuie să rămână 4. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că pe un bultein de vot unde este nominalizată s-au înscris injurii. 
D-l Primar ia cuvântul și spune că s-a mers prea departe cu aceste lucruri. 
D-l Președinte anunță rezultatul votului, pentru că parțial va trebuit reluat, respectiv, d-l Motoc Bogdan 

George  (membru):  15 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 nule, d-l Stoea Gheorghe 7 voturi pentru, 9 împotrivă, 1 nul, 
d-l Popa Marius Cristian 6 voturi pentru, 11 împotrivă, d-l Panait Bian Cristian (membru):  11 voturi pentru, 3 
împotrivă, 3 nule, d-l Kádár Tamás (membru): 8 voturi pentru, 9 împotrivă și d- na Voicescu Nicoleta Teonia, 
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(membru): 10 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 nule, menționând că din comisie vor face parte d-l Motoc Bogdan 
George, d-l Panait Bian Cristian și d- na Voicescu Nicoleta Teonia, iar pentru al patrulea membru se va relua 
procedura de vot, iar dacă se mențin propunerile, se vor face buletine de vot. 

D-l Președinte dă citire rezultatelor votului secret, respectiv d-l  Stoea Gheorghe 5 voturi pentru, 11 
împotrivă, d-l Popa Marius Cristian 2 voturi pentru, 13 împotrivă, d-l Kádár Tamás (membru): 9 voturi pentru, 6 
împotrivă, menționând că rămâne ca membru d-l Kádár Tamás. 

D-l Președinte anunță că se supune la vot alegerea președintelui comisiei, cu vot secret. 
        D-l Președinte dă citire rezultatului votului secret de la punctul nr. 15, final,  respectiv: d-na Voicescu 
Nicoleta Teonia (membru): 10 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 nule, d-l Panait Bian Cristian (membru):  11 voturi 
pentru, 3 împotrivă, 3 nule, d-l Motoc Bogdan George (membru):  15 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 nule,  d-l 
Kádár Tamás (membru): 9 voturi pentru, 6 împotrivă, aceștia fiind membrii comisiei, iar Președinte a fost ales d-
l Kádár Tamás cu 15 voturi pentru. H.C.L. nr. 121. 
        D-nul Președinte spune că sunt informări pe ordinea de zi, care au fost transmise electronic, prima fiind cu 
privire la Raportul de audit desfășurat la R.P.L.P. Săcele R.A. 

D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că, având în vedere acțiunea de audit desfășurată la R.P.L.P.  
Săcele R.A., are o serie de întrebări pentru că este nelămurit în legătură cu concordanța acestui audit cu legislația 
în materie, astfel la nivel de Compartiment audit există un șef de Compartiment, care, în acest caz, se pare că 
este d-l Primar, dar legea prevede existența la Compartimentul de audit a unui număr minim de persoane, sens în 
care a cerut un punct de vedere oficial, iar răspunsul a fost că fără șef de compartiment, compartimentul audit 
este nul de drept. Dumnealui mai spune că entitatea auditată are dreptul de a face puncte de vedere, în 10 zile se 
desemnează o comisie de conciliere de către șeful compartimetului și că șeful de compartiment emite ordinul de 
audit și întreabă cine a emis ordinul în acest caz. 

D-l Crăciun Florin spune că d-l Primar. 
D-l Popa Marius Cristian spune că d-l Primar nu avea nici o calitate în acest sens. 
D-na Secretar spune că realizarea acestui audit a fost solicitată în plenul Consiliului Local. 
D-l Popa Marius Cristian spune că acest audit a fost solicitat de către 2 persoane și întreabă cine e numit șef 

de compartiment, dacă are aviz UCAAPI, cine a întocmit planul de audit public și cine l-a aprobat. 
D-l Crăciun Florin spune că dumnealui a întocmit Planul de audit și d-l Primar l-a aprobat. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă la această dată Raportul de audit este finalizat și spune că numele 

fișierului transmis este ,,Raport de auditˮ. 
D-na Secretar spune că denumirea documentului este ,,Proiect raport de auditˮ. 

        D-l Popa Marius Cristian spune că etapele procedurale până la data de astăzi nu s-au finalizat și având în 
vedere acest aspect, întreabă de ce li s-a prezentat acest raport în faza de proiect. 
         D-l Primar spune că este un proiect de raport și este prezentat sub formă de informare. 
        D-l  Popa Marius Cristian spune că s-a mai transmis un astfel de proiect, iar raportul final după ce a răspuns 
Regia nu s-a mai comunicat. 
         D-l Primar spune că mâine se va face concilierea. 
         D-l Popa Marius Cristian spune că raportul final nu va mai fi tramsmis și întreabă cine va face concilierea, 
cine este judecatorul. 
 D-l Primar răspunde că dumnealui. 

    D-l Popa Marius Cristian spune că acest lucru este abuziv. 
   D-na Secretar spune că s-a aprobat în Consiliul Local organigrama prin care se desființa postul de auditor. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că s-a abținut, în mod sigur și îl întreabă pe d-l Crăciun dacă a considerat, 

în această misiune de audit, că existau chestiuni care necesitau expertiza unei alte persoane. 
D-l Crăciun Florin spune că, în calitate de economist, a solicitat expertiza unui jurist. 
D-l Popa Marius Cristian spune că în legislație se specifică faptul că șeful de compartiment poate decide 

contractarea unui expert, aceasta fiind singura modalitate prin care se poate coopta altcineva. 
D-l Crăciun Florin ia cuvântul și dă citire prevederilor legale în materie prin care se stipulează că  ,,în 

misiunile de audit public intern pot fi contractate servicii de audit din interiorul sau exteriorul instituției.ˮ 
D-na Secretar ia cuvântul și spune că este vorba de un angajat al Primăriei care a coparticipat la  misiunea 

de audit, fiind desemnat în acest sens prin dispoziție de Primar și menționează că d-l Primar este șeful 
Compartimentului de audit. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă cum a dispus d-l Primar audit asupra unei entități care se află ăn 
subordinea Consiliului Local. 

D-na Secretar spune că auditul a fost dispus de către Consiliul Local al Municipiului Săcele. 
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D-l Popa Marius Cristian spune că există o singură posibilitate de a se face audit la R.P.L.P. Săcele R.A, 
respectiv dacă dispune Consiliul Local în acest sens printr-un act administrativ. 

D-na Secretar spune că în Statutul Regiei se stipulează aceste lucruri. 
D-l Popa Marius Cristian spune că acolo se stipulează și despre audit și, în condițiile în care activitatea și 

raportul de audit nu sunt finalizate, îl întreabă pe d- Primar pe ce s-a bazat în conferința de presă unde a susținut 
că s-au produs ilegalități la Regie și a susținut anumite lucruri dintre care unele nu sunt prezente în raportul de 
audit. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că din proiectul de raport de audit reiese că sunt anumite  probleme. 
D-l Popa Marius Cristian spune că d-l Primar prin acțiunile sale a trecut peste reconciliere. 
D-l Președinte ia cuvântul și spune că toată lumea are drept la opinie, fapt pentru care dă cuvântul d-lui 

Florescu Gabriel. 
D-l Florescu Gabriel ia cuvântul și spune că d-l Popa Marius Cristian se află în stare de incompatibilitate, în 

condițiile în care votează BVC Regiei unde este salariat și se ocupă de achiziții. 
D-l Popa Marius Cristian spune că ANI s-a exprimat asupra acestei presupuse stări de incompatibilitate și a 

opinat că nu există elemente de incompatibilitate.  
D-l Florescu Gabriel spune că contractele de la Regie sunt întocmite de d-l Popa, ca inginer, cu o societate 

care are sediul în locuința dumnealui, că s-au făcut achiziții cu CPV-uri false, fapt pentru care are calitatea de 
suspect, menționând că tiroliana are statut de parc de distracții, motiv pentru care a fost necesară și s-a obținut 
autorizația ISCIR și că din anul 2015, când tiroliana a intrat în funcțiune, în luna octombrie a aceluiași an, a 
apărut și firma Enjoy care a câștigat 4 ani licitațiile, cu coduri CPV depășite pe achiziții directe și consideră că 
vehemența d-lui Popa Cristian vizavi de acest raport de audit se datorează faptului că este direct vizat. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că și dumnealui a rămas surprins de această informare, de faptul că 
sunt atâtea neregului la nivelul entității auditate și menționează că și dumnealui a trecut prin misiuni de audit, 
dar nu a reacționat la modul în care a făcut-o d-l consilier local Popa, dar din poziția adoptată rezultă că ceva nu 
este în regulă și consideră că misiunea de audit trebuie să se meargă până la capăt, indiferent de consecințe, mai 
ales că acest audit a fost solicitat de doi consilieri locali. 

D-l Pnait Bian Cristian ia cuvântul și spune că are sentimentul că și-a făcut datoria față de comunitate cu 
solicitarea efectuării acestui audit, că are un sentiment de dezamăgire vizavi de conducerea Regiei și 
menționează că a cerut în baza Legii nr. 215/2001 acest audit și consideră că aspectele descoperite acolo, ca 
documente semnate de d-l Popa ca angajat al Regiei, dar și din partea firmei Enjoy, sunt de natură penală. 
      D-l l Kristály László se învoiește de la d-l Președinte și părăsește sala de ședințe. 
      D-l Viceprimar ia cuvântul și spune, referitor la informarea cu auditul,  că cei care au un punct de vedere 
vizavi de proiecte sau informări, să îl aducă la cunoștință pentru a putea fi studiat și a putea participa toți la 
dezbateri, în cunoștință de cauză, în acest caz a fost strict un dialog între 3 persoane, respectiv d-l Popa Marius 
Cristian, d-l Crăciun Florin și d-l Florescu Gabriel. 
         D-l Sterpu Ciprian spune că este benefică auditarea structurilor aflate în subordinea Consiliului Local, dar 
trebuie făcută și la alte entități, cum ar fi  la Cantina de Ajutor Social și la Centrul Multicultural, dar consideră că 
trebuia făcută concilierea înainte și susține că s-a pornit de la un lucru bun, care s-a transformat într-un ,,vehiculˮ 
de bătălie politică, una dintre persoanele implicate  a ieșit public și a dat detalii cu mult înainte de a se primi o 
întâmpinare de la R.P.L.P. și de a se face reconcilierea și întreabă dacă persoana respectivă a avut acordul d-lui 
Primar. 
        D-l Primar spune că s-au dat unele elemente cu privire la presiunile de care au avut parte auditorii. 
        D-l Sterpu Ciprian spune că s-au făcut acuzații, ori la masă nu trebuie permisă aruncarea de acuze. 
        D-l Președinte spune că va formula observații la finalul ședinței. 
        D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă a primit acordul acea persoană pentru conferință de presă de care a făcut 
vorbire anterior. 
        D-l Primar spune că a avut acordul vizavi de expunerea incidentelor și a încercărilor de intimidare. 
        D-l Panait Bian Cristian întreabă dacă cineva poate da detalii cu privire la acel incident. 
        D-l Florescu Gabriel spune că a avut loc un incident cu un agent de poliție, care a fost filmat din incinta 
Regiei, incident despre care oferă detalii și  vizavi de care a formulat și o plângere penală, menționând că s-a 
încercat intimidarea, punerea într-o lumină nefavorabilă și că respectiva filmare a apărut pe site-ul saceleanul.ro, 
cu date personale, imaginea neblurată, fapt pentru care va cere daune morale. 
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       D-l Hermenean Sorin ia cuvântul și spune că există un dosar penal, unde a fost citat astăzi în calitate de 
martor și rămâne ca instanțele competente să stabilească dacă filmarea s-a realizat din Regie și dacă da, cine a 
făcut-o. 
       D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că printr-o decizie ANI s-a dispus că nu se găsesc elemente de 
incompatibilitate vizavi de activitatea dumnealui în Consiliul Local din anul 2012 până în acest moment, iar 
dacă d-l Florescu mai face afirmații în acest sens, să vină cu documente doveditoare, iar în ceea ce privește 
pregătirea profesională, nu este în măsură să aprecieze profesionalismul d-lui Florescu, dar vizavi de codurile 
CPV, dă un exemplu concret, când d-l Florescu a cerut dosarele cu codurile CPV, l-a ținut un minut, după care a 
spus că nu a găsit codul căutat, iar  apoi oferă un exemplu cu un cod CPV cu ,,garduriˮ, menționând că 
aprecierea codurilor CPV nu se face așa. 
        D-l Președinte ia cuvântul și spune că fiecare în parte este responsabil pentru declarațiile făcute, cei care se 
simt lezați se pot adresa autorităților competente, menționând că auditul își urmează căile sale, iar cei care au 
greșit vor răspunde pentru faptele lor. 
         D-l Popa Marius Cristian spune, referitor la titulatura de ,,parc de distracțiiˮ, că dacă cineva a citit HG 
435/2010 și consideră că acolo este un parc de distracții, este o problemă, iar în ceea ce privește respectarea 
Codului de etică de către cel care vine în audit, spune că nu i se pare normal ca acesta să amenințe salariații 
entității auditate. 
       D-l Președinte spune că, în ceea ce privește raportul de audit, se vor face pașii procedurali de urmat. 
       D-l Popa Marius Cristian spune că este necesar să se primească și varianta finală. 
       D-nul 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 Primar spune că în ultimile luni s-au distrus foarte multe oglinzi stradale. 
       D-l Panait Bian Cristian spune că anul trecut a fost o delegație din orașul înfrățit Vire la Săcele, omologii 
francezi fiind găzduiți de consilieri locali, anul acesta au fost 6 locuri din partea Consiliului Local pentru o 
delegație la Vire, unde dumnealui a primit cele mai puține voturi, iar una din persoanele care anul trecut s-a 
eschivat de la sarcinile cu privire la găzduirea oaspeților, acum face parte din delegație, iar dacă această 
persoană nu dă dovadă de verticalitate ca să se retragă, dumnealui nu va mai lua parte la deplasare, întrucât a 
existat  înțelegerea că cei care au oferit găzduire, să beneficieze de același tratament. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că această înțelegere făcută în acel contextul nu are valoare juridică. 
  D-l Nițescu Ciprian spune că, dacă se face referire la dumnealui, la delegația de anul  trecut a aflat când a 
fost sunat de d-l Viceprimar că la d-l Panait se află delagația franceză și a fost invitat acolo, dar nu a fost nici o 
hârtie oficială în acest sens, nu i s-a solicitat să găzduiască pe cineva sau să întreprindă vreun demers în acest 
sens și îl informează pe d-l Panait că va participa la evenimentul de la Vire. 
            D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că nominalizarea nu a fost făcută pentru a creea animozități în 
Consiliul Local. 
            D-na Lungu Mihaela spune că are aceleași probleme pe care le-a expus și în ședințele anterioare și 
menționează că o uimește involuția Consiliului Local, faptul că se votează aleatoriu, se transmit injurii, etc. 
            D-l Nițescu Ciprian spune că dorește un punct de vedere de la Poliția Locală cu privire la locurile de 
parcare, întrucât sunt cetățeni care au solictat locuri de parcare, dar li s-a spus să revină. 
            D-l Diniță-Ardeleanu Constantin ia cuvântul și spune că până la data de 1 iunie o să avem o situație în 
acest sens. 
            D-l Primar întreabă dacă d-l consilier local Nițescu vorbește despre un caz particular. 
            D-l Nițescu Ciprian spune că va aduce date în acest sens și ridică și o altă problemă, respectiv cea a 
parcărilor ilegale din Centru și se raliază celor expuse de d-na consilier Lungu Mihaela cu privire la ceea ce se 
întâmplă în Consiliul Local. 
            D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că a ascultat ceea ce a afirmat d-l Primar în conferința de 
presă cu privire la tiroliană și dorește să menționeze că ISCIR nu a câștigat nici un proces, cele două procese au 
fost respinse pe baza hârtiei emise de Primărie. 
 D-l Primar spune că problema în cauză nu mai este de competența d-lui consilier local Popa care nu mai 
face parte din acea structură. 
            D-l Popa Marius Cristian spune că a adus 21 mild. lei pentru Municipiu și că ar fi ceva dacă toți 
consilierii locali ar aduce măcar 10% din această sumă. 
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             D-l Sterpu Ciprian spune că există indicatoare rutiere neconforme și atrage atenția asupra oglinzii de pe 
str. Al. I. Lapedatu și că la intersecția Ghe. Doja- Al. I. Lapedatu o placă de canal este ruptă de 1 an. 
             D-l Băilă Gheorghe întreabă dacă în Primărie se eliberează permise internaționale pentru persoanele cu 
handicap, întrucât există astfel de cereri prin primării în acest sens. 
             D-l Primar spune că nu a văzut astfel de formulare. 
             D-na Secretar spune că se va studia dacă există bază legală pentru acest tip de înscrisuri. 
             D-l Băilă Gheorghe spune că o să pună documente la dispoziție. 
             D-l Primar spune că se cunoaște situația de pe str. Al. I. Lapedatu și se va rezolva. 
             D-l Jitaru Gheorghe spune că mulțumește d-lui Popa pentru contribuția adusă la bugetul Primăriei, dar 
consideră că fiecare angajat trebuie să aducă plus valoare. 
             D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că a mai adus în discuție stâlpul de iluminat public 
din Cart. Ștefan cel Mare care se înclină periculos de mult. 
            D-l Președinte spune că mai este o informare de la d-l Para Sorin, din partea persoanelor cu dizabilități, 
căreia îi dă citire. 
            D-na Belloiu Elena ia cuvântul și spune că era important ca dezbaterea pe baza acestui raport de audit să 
fie înregistrată  și discuția să se posteze, deoarece cetățenii doresc să știe adevărul și că apreciază că d-na Lungu 
a luat atitudine vizavi de  ce se întâmplă și că cetățenii știu contribuția fiecărui consilier local. Dumneaei mai 
spune că în comisii  sunt aleși consilieri locali care nu au vreo contribuție clară. 
         D-l Președinte spune că informarea va căpăta formă finală după parcurgerea tuturor pașilor procedurali. 
         D-l Grosaru, din partea societății civile, ia cuvântul și spune că H.C.L. 60/2019 cu privire la transmiterea 
live a ședințelor Consiliului Local are o serie de inadvertențe, astfel se stipulează că ,,înregistrările vor fi 
transmise liveˮ și consideră că o ședință începe de la declararea acesteia ca deschisă și până la închiderea ei și 
consideră oportun ca aceasta să fie postată în întregimea sa. Dumnealui mai spune că o doanmă a sesizat Poliției 
agresiunea asupra unei bătrâne și i s-a răspuns că nu există mașină. 
 D-l Președinte spune că este vorba de Poliția Națională și se poate face o solicitare pentru  un punct de 
vedere acestei instituții. 
          D-l Grosaru spune că s-a aprobat un Regulament privind măsurile de bună gospodărire, dar nu a văzut că 
s-a luat nici o măsură, în condițiile în care sunt mașini care blochează total trotuarul, de exemplu. Dumnealui 
mai spune că o altă întrebare o are cu privire la depozitul de deșeuri neconforme, despre care a înțeles că s-ar fi 
rezolvat. 
         D-l Primar spune că dacă este vorba de depozitul de la Subobrej, aici urmează ca lucrarea să se finanțeze 
de la Ministerul Mediului în câteva săptămâni, iar apoi să se contracteze. 
         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, 35. 
 
 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 
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             Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                  
 
 
                                                                                Elaborat 

                                                                         Insp. Acăroaie Elena 
 
 


	JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.
	D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind
	actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L.  nr. 212/26.10.2017 pentru proiectul
	„Reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013.


