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JUDEŢUL BRAŞOV                                                 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

 

 încheiat la data 28.03.2019, 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 decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie  

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; 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2018 al SC Servicii Săcelene  

SRL și a Raportului Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul  

2018 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea sălilor de sport existente la nivelul 

unitățiilor de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ- teritorială a Municipiului  

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

4. Proiect de hotărâre privind  ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și 

executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere 

în Municipiul Săcele  aprobat prin H.C.L nr. 81/25.09.2008 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

5. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în 

natură, introducerea unor coduri CAEN și actualizarea Actului constitutiv în mod corespunzator - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului Consiliului de Administrație și profilului candidatului 

pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 

- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a unor cote de drum din 

terenul înscris în CF nr.100405 al localității Săcele, nr.cad.100405 reprezentând strada Rândunicii din 

Municipiul Săcele și a terenului înscris în CF nr.114269 al localității Săcele, nr.cad.114269 în suprafață 

de 24 mp  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale  cu propunere  de  dezmembrare a 

imobilului- teren înscris în CF nr.110823 Săcele, nr.cad.110823, în suprafață de 307 mp - iniţiator  

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de identificare cu propunere de 

dezmembrare pentru imobilul   identificat în CF 101041 Săcele, sub nr.top 1609/11/1, în suprafață de 720  

mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani a imobilului - construcție, 

aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, B-dul George Moroianu nr. 

17, identificat în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489-C8, cu destinația de Cămin pentru persoane 

vârstnice, Asociației Filantropice Medical Creștine „CHRISTIANA”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL;  

12. Proiect de hotărâre  privind darea în folosință gratuită pe termen de 10 ani a imobilului - construcție, aflat 

în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în Municipiul Săcele, Bd. George Moroianu nr. 17, 

identificat în C.F. nr.104489 Săcele, nr. cad. 104489-C4, cu destinația de Ateliere socio-educaționale 

pentru Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc/Ateliere școlare, vocaționale, orientare școlară și 

profesională, întreprindere socială și cazare tineret, Fundației pentru Asistență Socială și Tineret „FAST”  

– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de 

pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a 

Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

14. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 

pentru perioada 01.04.2019-30.06.2019– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL;  

 

15. Diverse. 

 

- Raport de activitate  2018 d-l Primar; 

- Informare privind  adresa nr. 13372/04.03.2019 formulată de S.C. Dafo Servicii Comerț S.R.L.; 

- Informare cu privire la reclamația administrativă formulată de d-na Moruzi Anamaria. 

       

 

 

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

                    - d-l Diniță-Ardeleanu Constantin–  Șef Serviciu Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective 

- d-na Necula Niculina-  Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Mircioiu Sebastian –  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 

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

- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 

- d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  

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

- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 

- d-l Mangale Bogdan – Serv. Administrativ 

                   - 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-l Birișu Ioan Dumitru – Centrul  Multicultural și Educațional 

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

                    - 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. 

 - societatea civilă. 

 

 

 La şedinţă au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, absentând  

d-nul consilier local Copoț George Robert.  

Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Panait Bian Cristian.  

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 28.02.2019, se supune la vot şi se aprobă cu 16 voturi pentru și 1 abținere  (d-l Popa Marius 

Cristian) - d-nul consilier local Kádár Tamás nu participă la vot. 

D-nul  Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre cu care urmează să se 

suplimenteze ordinea de zi. 

D-l Primar ia cuvântul și anunță că retrage punctul 11 și punctul 12  de pe ordinea de zi, apoi face 

cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire proiectelor de hotărâre 

avute în vedere, respectiv:   

    15.  Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.  nr. 35/28.02.2019 pentru  aprobarea exercițiului financiar, a 

situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2018 al RPLP Săcele RA – inițiator Ing. 

Popa Virgil; 

  16. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării 

profitului net pe anul 2018 al RPLP Săcele RA– inițiator Ing. Popa Virgil; 
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  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de inchiriere 

ANL de pe raza  Municipiului Săcele – inițiator Ing. Popa Virgil. 

             D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi, ordinea de zi astfel suplimentată, cu 

proiectele retrase de d-l Primar  şi conform dispoziției nr. 460 /21.03.2019 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru).    

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

proiectului de hotărâre  pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 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. 

  D-l Nițescu Ciprian spune că, în aplicarea prevederilor H.C.L. nr. 60/28.02.2019, poate pune la dispoziție 

o cameră video pentru transmisiunea live a ședinței Consiliului Local. 

 D-l Președinte spune că d-l Diniță realizează filmarea ședinței, iar după aprobarea bugetului, se vor 

achiziționa echipamente, menționând că ședința anterioară a fost postată pe pagina web oficială a instituției.    

          Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 61. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre  pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2018 al SC Servicii Săcelene SRL și a Raportului  

Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul 2018. 

         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  16 voturi pentru, 2 abțineri (d-l Géczi Gellért și d-na Hlavathy Zsuzsánna).  

H.C.L. nr. 62. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 

hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea sălilor de sport existente la nivelul unitățiilor de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ- teritorială a Municipiului 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 63. 

           D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind  ajustarea tarifelor taxi stabilite în Anexa 1 la Regulamentul de organizare și 

executare a serviciului public de transport persoane sau bunuri în regim de taxi și în regim de închiriere în 

Municipiul Săcele  aprobat prin H.C.L nr. 81/25.09.2008. 

         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 Stoea Gheorghe spune că a mai ridicat și în urmă cu câteva ședințe în urmă problema existenței unui 

dispecerat  pe timp de noapte. 

D-l Plastir Florin ia cuvântul și spune că se poartă tratative cu cei 33 de taximetriști pentru constituirea unei 

asociații, întrucât dacă au asociație au și dispecerat, menționând că, potrivit legii dispeceratul este obligatoriu la 

minim 100 de autorizații. Dumnealui mai spune că există o convenție de a afișa 1-2 numere de telefon, atât  la 

Primărie, cât și pe mașini, existând deja o firmă cu 5 taxiuri care are deja numărul de  telefon afișat  pe mașini și 

că prin contractele care se încheie acum  sunt obligați să lucreze 6 ore ziua și 2 noaptea, după ora 22:00 și 
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menționează există o aplicație Start Taxi, care este aprobată pentru Brașov și trebuie văzut dacă ne-o aprobă și 

pentru  Săcele, doi taximetriști lucrând deja cu ea și că va lua legătura cu cei de la Start Taxi, în acest sens. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 64. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  majorarea capitalului social al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., prin aport în natură, introducerea 

unor coduri CAEN 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. 

       Se supune la vot și se aprobă cu 14 voturi pentru. 4 abțineri  (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, 

 d-l Géczi Gellért  și  d-na Hlavathy Zsuzsánna).  H.C.L. nr. 65. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

 aprobarea profilului Consiliului de Administrație și profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul  

de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A.     

    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 Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune că a analizat documentația, vizavi de care a solicitat 

explicații, dar răspunsul a fost că documentația a fost elaborată de firma de consultanță, fapt pentru care a 

solicitat prezența consultantului în plen. 

D-na Secretar spune că expertul este plecat din țară, dar această documentație a fost analizată de comisia de 

selecție. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă cine a întocmit documentația. 

D-na Secretar spune că expertul independent a întocmit documentația.  

D-na Marin Magdalena spune că se respectată întocmai cadrul legal în materie, așa cum stipulează art. 8 din 

HG nr. 722/2016,  iar în ceea ce privește erorile materiale strecurate, acestea au fost îndreptate. 

D-na Secretar spune că s-a corelat profilul cadidatului cu statutul. 

D-l Popa Marius Cristian spune că, în conformitate cu prevederile art. 18 din anexa la  HG nr. 722/2016, 

această documentație, respectiv profilul Consiliului de Administrație și profilul candidatului are la bază 

scrisoarea de așteptări care trebuia elaborată și aprobată pentru a putea fi pusă la dispoziția  firmei de consultanța 

în vederea elaborării documentației,  ori nu a găsit  acest document și întreabă în baza a ce anume s-a făcut 

această documentație, deoarece se încalcă art. 17 alin. (2). lit. c), precum și art. 35, lit. a) și lit. b), pentru faptul 

că profilul candidatului se întocmește pentru fiecare candidat în parte, în funcție de postul în cadrul Consiliului 

de Administrație, iar dacă pentru reprezentantul din partea autorității tutelare s-a definit postul cât de cât, deși 

lipsesc anumite aspecte, ceilalți 5 membri sunt luați global, neidentificându-se fiecare cu cerințele pe care 

trebuie să le îndeplinească și plecând invers, a ajuns la concluzia că în profilul Consiliului de Administrație care 

trebuia definit, nu s-a stabilit conform paletei de activități a RPLP Săcele R.A. ce  atribuții are fiecare membru în 

parte, în funcție de paralelismul cu organigrama instituției, ori HG nr. 722/2016 stipulează că fiecare post din 

cadrul Consiliului de Administrație trebuie să răspundă  și să aibă competențe pentru activitățile din cadrul 

Regiei, ori așa ceva nu s-a făcut, în plus matricea Consiliului este una generică, care nu respectă anexa 1 A sub 

nici o formă,  este evident copiată și dă exemple concrete în acest sens și întreabă dacă nu poate nimeni să 

răspundă la aceste întrebări.  

D-na Secretar spune că nu este implicată în procesul de selecție și că nu a participat la lucrările comisiei. 

D-l Popa Marius Cristian spune că dacă se analizează HG nr. 722/2016, sunt pași procedurali de urmat până 

a ajunge la matricea profilui Consiliului de Administrație  și al consilierilor din cadrul  Consiliului de 

Administrație, astfel,  după procedura de inițiere a acțiunii de selecție, la art. 4, pct. 4  se stipulează că trebuie 

aprobată modalitatea de selecție,  sunt 3 modalități, ori noi nu am aprobat acest lucru,  aveam obligația ca în  10 

zile de la inițierea procedurii,  cu sprijinul Ministerului Finanțelor Publice să facem componenta inițială a 

Planului de selecție, ori aceasta este baza pe care trebuia să o punem în mâna expertului și în baza ei, cu 

scrisoare de așteptări, se face acest profil, ori nici asta s-a făcut.  
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D-na Secretar spune că s-au întreprins demersuri în acest sens către Ministerul Finanțelor, dar nu s-a primit 

nici un răspuns. 

D-l Președinte întreabă cum s-a procedat la constituirea Consiliului de administrație anterior. 

D-l Popa Marius Cristian spune că la momentul respectiv nu era în HG nr. 722/2016  și  menționează că 

trebuia să se spună acest lucru și făceam noi componenta inițială pentru că ne obligă art. 5 alin. (1) să facem 

acest lucru,  iar comisia de selecție, înainte să avizeze ceea ce a făcut firma,  în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, trebuia să facă componenta integrală a planului de selecție, cum se stipulează la art. 13. 

D-l Bălășescu Marius spune că această comisie s-a întrunit, a avut loc o discuție cu consultantul, iar 

membrilor li s-a cerut să facă observații și îl întreabă pe d-l Sterpu Ciprian, membru al comisiei și dumnealui,  

dacă a  făcut o singură observație din cele  expuse d-l consiulier local Popa. 

D-l Sterpu Ciprian spune că atunci când s-au întrunit cu expertul, acesta a spus că el ar trebui să stea și  să 

primească niște materiale de la comisie, pe baza cărora să înceapă procesul de selecție, pentru a-și  face munca 

propriu -zisă de recrutor, în comisie au discuta mai multe aspecte legale cu privire la încadrări, la ce ar trebui să 

facă,  ori dumnealui înțelege din ceea ce ce spune d-l Popa, că sunt la pasul 3-4,  dar s-au sărit niște etape, din 

perspectiva expertului, se află pe drumul cel bun, dar trebuie văzut ce punct de vedere are juridicul vizavi de 

acest lucru, pentru a nu fi în situația ca peste câteva luni să se reia procedura. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că în Comisia de selecție există jurist și menționează că Scrisoarea de 

așteptare este în lucru. 

D-l Bălășescu Marius ia cuvântul și-l întreabă pe d-l Popa Cristian de ce nu a oferit suport comisiei, pentru 

a se putea aplica observațiile făcute. 

D-l Popa Marius Cristian spune că în urmă cu câteva zile a studiat problema, a analizat HG nr. 722/2016 și   

că  este un proces  alambicat, fapt pentru care  a căutat să vadă cine a mai făcut procedura și a văzut că a făcut și 

RNPROM SILVA care au făcut-o la nivel național care  au și un grafic și  alături de HG conferă o imagine 

despre ceea ce este de făcut. 

D-na Secretar  ia cuvântul și spune că era util ca observațiile formulate de d-l consilier local Popa să-i fie 

comunicate d-lui Sterpu, pentru a fi cunoscute de comisia de selecție. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a vorbit cu d-l Sterpu, dar dumnealui marți și miercuri a a studiat 

problema și a solicitat lămuriri în comisie și consideră că firmei de recrutare nu i s-au pus la dispoziție suficiente 

date . 

D-na Secretar spune că expertului i s-au pus la dispoziție toate datele necesare, respectiv HCL, statutut, etc. 

și întreabă ce nu s-a transmis, punctual. 

D-l Popa Marius Cristian spune că s-a lucrat superficial, 80% fiind generalități. 

D-na Secretar reiterează faptul că era oportun ca d-l Popa să pună la dispoziția comisiei, prin intermediul 

d-lui Sterpu, membru al comisiei, observațiile formulate. 

D-l Viceprimar întreabă dacă dumnealor pot contracara ceea ce a făcut un expert, iar  dacă lucrarea a fost 

încredințată unui expert, personal își declină competența în această speță. 

D-na Secretar spune că acest serviciu s-a achiziționat prin SEAP, iar contractarea a fost decisă prin HCL. 

D-l Viceprimar spune că este normal ca profilul candidatului să cuprindă și generalități. 

D-l Popa Marius Cristian spune că generalitățile ar trebui să fie în procent de 20-30%, iar particularitățile 

restul și că  legea prevede clar că pentru fiecare post din Consiliul de Administrație trebuie descris profilul, cu 

excepția membrului din partea Ministerului Finanțielor. 

D-l Sterpu Ciprian spune că expertul a zis că trebuia ca membrii Comisiei să-i pună la dispoziție un profil, 

profilul candidatului și profilul Consiliului de Administrație și că el doar a ajutat comisia și le-a făcut dumnealui, 

în baza documentelor primite de la Primărie și voia să facă niște pași mult mai înainte, dar cu ajutorul juriștilor 

din comisie s-au sesizat  că trebuie venit către Consiliul Local, pentru că expertul voia să pornească deja 

recrutarea,  în baza profilelor pe care deja le făcuse,  dar opinia juriștilor din comisie a fost să se vină în 

Consiliul Local cu acest profil, problema este că și dacă este aprobat sau  respins acest proiect, ar putea să fie 

necesar să se  reia  procedura, pentru că nu suntem pe lege, dar lucrativ sunt în regulă. 

D-na Marin Magdalena spune că această comisie a fost desemnată prin HCL și acum, potrivit legii, a 

propus către Consiliul Local un profil al Consiliului de Administrație și al candidatului,  care este un  profil 

general, separt de această chestiune, Comisia de selecție poate să desfășoare independent de acest proiect de 

hotărâre, chestiuni care sunt reglementate la art. 13 din  HG nr. 722/2016, respectiv ,,elaborează componenta 

integrală a planului de selecţie, prin stabilirea activităţilor, responsabilităţilor, termenelor şi elementelor aferente 

perioadei cuprinse între data declanşării procedurii de selecţie şi data prezentării raportului final în vederea 
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numirii candidaţilorˮ, oricum se va întruni această comisie, care abia acum a devenit lucrativă, ca să stabilească 

aceste chestiuni, profilul prezentat astăzi nu poate fi pus în practică decât după aplicarea prevederilor art. 13.   

D-l Popa Marius Cristian spune că este corect ceea ce afirmă antevorbitoarea, dar  fiecare post din Consiliul 

de Administrație trebuia să se regăsească niște date generale, ori 5 posturi sunt la grămadă. 

D-na Marin Magdalena spune că profilul candidatului trebuie să se muleze pe lege, iar comisia va nuanța 

aceste profiluri. 

D-l Viceprimar întreabă dacă este exclus ca același profil să fie multiplicat de cinci ori. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este exclus acest lucru, deoarece pe fiecare componentă activă din 

organigrama RPLP Săcele R.A.,  cineva trebuie să răspundă, motiv pentru care min. 2-3 trebuie să fie de 

specialitate și oferă exemple concrete în acest sens, aceste particularizări trebuiau să se regăsească în profilul 

candidatului, postul 1, postul 2, etc. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că tocmai li s-a adus  acunoștință că aceste profiluri se vor nuanța de 

către Comisia de selecție. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că ceea ce a expus d-l consilier local sunt îngrădiri. 

D-na Secretar spune că legea nu stipulează aceste lucruri 

D-l Popa Marius Cristian spune că  inclusiv matricea candidatului nu respectă anexa 1 A și nu vorbește 

decât  din punct de vedere procedural. 

D-l Primar spune că suntem într-o procedură foarte clară, dar suntem în întârziere și se va bloca activitatea 

dacă nu este aprobat acest proiect de hotărâre.  

        Se supune la vot și se aprobă cu  14 voturi pentru, abțineri (d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian și 

d-l Stoea Gheorghe) - d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință.  H.C.L. nr. 66. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel 

Mare, către titularul contractului de închiriere.  

         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-l Mureșan Dan Marius lipsește 

momentan din sala de ședință.  H.C.L. nr. 67. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  8 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a unor cote de drum din 

terenul înscris în CF nr.100405 al localității Săcele, nr.cad.100405 reprezentând strada Rândunicii din 

Municipiul Săcele și a terenului înscris în CF nr.114269 al localității Săcele, nr.cad.114269 în suprafață de 24 

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 (17 voturi pentru) - d-l Mureșan Dan Marius lipsește 

momentan din sala de ședință.  H.C.L. nr. 68. 

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind  aprobarea documentației cadastrale  cu propunere  de  dezmembrare a imobilului- teren înscris în CF 

nr.110823 Săcele, nr.cad.110823, în suprafață de 307 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. 

D-na Iordache Mihaela spune că are o nelămurire și întreabă, dacă terenul  se dezmembrează în loturi și 

fiecare va plăti concesiune, ce se întâmplă dacă pentru unul nu se plătește concesiunea. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că este vorba despre o casă, iar dacă aceasta se vinde, cumpărătorul 

preaia concesiunea.   
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Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru) - d-l Mureșan Dan Marius lipsește 

momentan din sala de ședință.  H.C.L. nr. 69. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  aprobarea documentației cadastrale de identificare cu propunere de dezmembrare pentru 

imobilul   identificat în CF 101041 Săcele, sub nr.top 1609/11/1, în suprafață de 720  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 (17 voturi pentru) - d-l Mureșan Dan Marius lipsește 

momentan din sala de ședință.  H.C.L. nr. 70. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 13  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 

proiectului de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de 

pășune Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de 

sarcini și a Contractului-cadru de închiriere.  

        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-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă de ce nu se poate atribui direct acest trup de pășune. 

D-na Necula Niculina spune că se poate atribui direct dacă va fi o singură cerere depusă în acest sens. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 71. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 

01.04.2019-30.06.2019.  

        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 Voicescu Nicoleta Teonia îl propune pe d-l  Géczi Gellért  și d-l Nițescu Ciprian îl propune pe d-l 

Mureșan Dan Marius. 

Se supune la vot prima propunere, în persoana d-lui Géczi Gellért  12  voturi  pentru,  6 abțineri (d-l Popa 

Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian și d-l Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Stoea Gheorghe și d-l 

Motoc Bogdan George). H.C.L. nr. 72. 

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind revocarea HCL nr. 35/28.02.2019 pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării 

investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 2018 al RPLP Săcele RA.  

        D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că, în urma discuțiilor purtate și a adresei Instituției Prefectului 

Județului Brașov, prin care se ni aduce la cunoștință faptul că, în urma controlului de legalitate exercitat asupra 

hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Săcele adoptate în luna februarie, s-a constatat că  H.C.L.  nr. 

35/28.02.2019 pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului 

net pe anul 2018 al R.P.L.P. Săcele RA, a fost adoptată cu încalcarea prevederilor legale, fapt pentru care a fost 

atacată pe calea acțiunii în contencios administrativ, iar pentru a nu se produce blocaje de ordin financiar și 

având în vedere că această hotărâre nu a produs efecte, s-a mers pe revocarea acesteia. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că d-l Popa Marius Cristian nu trebuia să voteze, după cum a 

menționat și în plenul ședinței, întrucât avea un interes patrimonial, dar hotărârea nu a produs efecte, iar dacă o 

revocăm, acțiunea în contecios rămâne fără obiect. 

   D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că s-a discutat acest aspect, dar d-l consilier local Popa Cristian a 

spus că are voie să voteze. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă s-a schimbat ceva din punct de vedere legislativ, întrucât d-l 

Popa Marius Cristian a mai votat proiecte de acest tip. 
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D-l Președinte ia cuvântul și spune că d-na Secretar și-a făcut datoria de a anunța regimul 

incompatibilităților.  

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru) - d-l Popa Marius Cristian nu participă la 

vot.  H.C.L. nr. 73.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe 

anul 2018 al RPLP Săcele RA.  

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru) - d-l Popa Marius Cristian nu participă la 

vot.  H.C.L. nr. 74.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, în regim de inchiriere ANL de pe raza  

Municipiului Săcele.  

D-l Matei Ion dă citire proiectului de hotărâre și menționează că anexa este similară cu lista de priorități. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă, în urma acestei repartizării mai rămân spații locative libere. 

D-l Matei Ion spune că nu mai sunt alte unități locative libere. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 75. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul de diverse. 

D-l Primar spune că la punctul de diverse este Raportul de activitate al Primarului  pe anul 2018, care este 

un raport complex, cu realizări ca redeschiderea Spitalului Municipal, lucrări de reabilitare a Policlinicii, unde au 

fost modernizate 4 cabinete, s-au modernizat locuințele sociale, s-au întreprins lucrări pe zona de cadastru, 

intabularea a tot ce înseamnă pășuni alpine, păduri, cartiere, străzi, drumuri forestiere și drumuri de exploatare, 

drumuri agricole, unități școlare, s-a finalizat proiectul de iluminat public stradal, s-au demarat lucrări de  

apă -canal pe B-dul Brașovului  și se continuă anul acesta B-dul George Moroianu, desemenea sunt lucrări în 

curs de realizare în Baciu-Turcheș pe 7 străzi și s-au realizat lucrări de investiții în unuitățile școlare. Dumnealui 

mai spune că în acest Raport se prezintă și activitatea desfășurată la nivelul fiecărui compartiment în parte. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că nu poate fi de acord cu acest Raport de activitate, deoarece au fost tăiate de 

la finanțare lucrări importante, cum ar fi reabilitarea străzilor Livezii și Lungă. 

  D-l Primar ia cuvântul și spune că pentru str. Lungă a fost încheiat un contract de execuție, dar firma 

câștigătoare a dat faliment și a fost reluată procedura, iar pentru str. Livezii a fost încheiat, deasemenea, contract, 

dar a venit sezonul de iarnă și nu au putut fi executate lucrări și menționează că a fost finalizată str. Nicolae 

Pană, iar într-o lună se vor finaliza străzile din Cart. ANL, respectiv str. Fagului, Molidului, Frasinului, 

Stejarului, Bolnoc, Gorunului. 

 D-l Băilă Gheorghe spune că am ratat proiectul cu trambulinele și pârtia de schi, pierzându-se finanțarea, 

întrucât nu s-a putut face acel SF și eram prinși și în acel Master Plan. 

 D-l Primar spune că nu se mai alocă fonduri pentru domenii schiabile sub 1000 m altitudine, iar dacă se 

realiza acel SF era plătit degeaba, au fost discuții purtate la Ministerul Turismului vizavi de acest proiect,  dar  

Valea Largă este la o altitudine de 700 m. 

     D-l Stoea Gheorghe spune că se poate găsi o altă locație. 

 D-l Primar spune că aceste lucruri nu se pot face peste noapte. 

 D-l Președinte  spune că se trece la următoarea informare și dă cuvântul d-lui Lupu din partea Societății 

Dafo. 

 D-l Lupu Ștefan ia cuvântul și spune că a venit cu o cerere către  Consiliul Local pentru a aproba un 

contract de închiriere asupra suprafeței de 23 m. 

 D-l Primar spune că suntem obligați ca orice informare care se adresează Consiliului Local să se aducă la 

cunoștința acestuia. 

 D-l Lupu spune că nu s-a discutat în Consiliul Local această problemă, respectiv faptul că Dafo a 

construit o stație de călători, un refugiu de călători,  unde funcționează și un spațiu comercial, iar în decembrie 

2017, neștiind că au probleme, plăteau impozit,  a primit o comunicare prin care i se aducea la cunoștință faptul 

că cele două contracte valabile de la momentul 1999 au expirat, s-au aprobat 3 acte adiționale de prelungire a 

duratei contractului, pe 3 ani,   în ultimii 2 ani ai mandatului d-lui Nistor, s-au plătit impunerile, iar în mandatul 

d-lui Popa, încă 1 an de zile a achitat ce era de achitat și  a primit o somație că nu mai are contract valabil. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că acolo a fost contract de închiriere până în decembrie 2012, iar din 

2013 nu a mai existat contract. 

 D-l Lupu spune că au fost somați că nu mai au contract și că sunt obligați să demoleze stația până la data 

de 1 ianuarie, fapt pentru care a făcut o adresă prin care solicita prelungirea contractului de închiriere dar i s-a 
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comunicat ca nu mai există contract pentru a se putea prelungi sau încheierea unui nou contract, dar i s-a spus că 

se poate face doar prin HCL, apoi de la Biroul Urbanism i s-a comunicat că nu se mai poate întreprinde nimic 

deoarece sunt în proces cu Primăria, fiind acuzat că este constructor de rea credință și că se aștepta ca Primăria 

să fie de partea investitorului, iar la nivel de Consiliu Local nu s-au discutat aceste aspecte. 

 D-l Sterpu Ciprian întreabă dacă după data de 31 decembrie 2012 s-au mai încasat taxe pentru clădirea 

respectivă. 

 D-l Mircioiu Sebastian spune că un act adițional a fost întocmit în 2012, dar  a rămas blocat la Arhitectul-

Șef, s-a mers pe tacita relocare și s-a încasat chirie până în 2017. 

 D-l Sterpu Ciprian spune din 2013 până în 2017 s-au plătit taxe și impozite, iar apoi Dafo este notificată 

ca în 24 de zile să-și ridice construcția. 

 D-ra Dascălu Bianca spune că a plătit folosința terenului. 

 D-l Sterpu Ciprian întreabă care este motivul pentru care se dorește să se desființeze această construcție, 

dacă dorește Primăria să edifice ceva pe cei 23 mp. 

 D-ra Dascălu Bianca ia cuvântul și spune că din 2013 nu s-a mai încheiat nici un act adițional, deoarece 

Arhitectul-Șef nu a mai semnat prelungirea întrucât nu s-au respectat prevederile urbanistice ale zonei, după care 

Direcția Naționala Anticorupție, Serviciul Teritorial Brașov a demarat o serie de demersuri și a cerut toate 

documentele existente în instituție cu privire la această speță, care le-au fost puse la dispoziție și s-au întrepris 

demersurile legale pentru desființarea, iar  ceea ce s-a plătit este folosința terenului.   Dumneaei mai spune că în 

prezent speța privitoare la contractul de închiriere și, implicit, privitoare la S.C. Dafo Servicii Comerț S.R.L.  

face atât obiectul unui dosar penal aflat în cercetari la Direcția Naționala Anticorupție, Serviciul Teritorial 

Brașov, cât și obiectul unui dosar civil  aflat pe rolul Judecătoriei Brașov, având ca reclamant Municipiul Săcele 

și ca obiect încetarea contractului de închiriere, ridicarea de către societate a construcției edificate și aducererea 

terenului la starea inițială, sub sanctiunea de daune cominatorii, precum și achitarea de despăgubiri de la data 

notificării și până la îndeplinirea efectivă a obligației de ridicare a construcției, fapt pentru care până la 

soluționarea dosarelor mai sus indicate nu se pot face alte demersuri în sensul prezentării vreunei soluții la 

cererea formulată de S.C. Dafo Servicii Comerț S.R.L., urmând ca după pronunțarea instanțelor de judecată în 

mod definitiv și irevocabil să ne conformăm celor dispuse de către acestea. 

 D-l Lupu spune că această construcție este în folosință comunitară și că, personal este implicat în folosul 

comunității. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă de când e dosarul penal. 

 D-ra Dascălu Bianca spune că datele solicitate de DNA sunt dinaintea mandatului d-lui Primar, care, în 

anul 2017 a constituit o comisie de lucru pentru a analiza această speță. 

 D-l Președinte spune că această problemă este de competența instanței de judecată. 

 D-na Secretar spune că alte informații nu se pot da, că sunt date din dosar. 

 D-l Primar spune că nu este vorba de ceva personal, sunt mai multe spețe cu privire la construcții 

edificate ilegal de-a lungul timpului, cu acordul foștilor edili, dar nu se poate persista în greșeală, iar această 

speță care pare măruntă face obiectul unui dosar penal la DNA, înainte de 2016 și că am fost obligați să 

întreprindem demersuri în acest sens și la fel se va întâmpla și cu concesiunile din Bolnoc unde concesionarii nu 

au respectat clauzele contractuale. Dumnnealui mai spune că sunt construcții ilegale și în Cartierul Ștefan cel 

Mare și că dacă se vor identifica soluții legale, se vor reglementa. 

 D-l Lupu spune că această construcție are autorizație de construire, dar dacă Primăria a avut o problemă 

cu terenul și nu l-a putut închiria, trebuia să fie informat. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că s-a procedat de o manieră care nu face cinste nimănui, în 7 ani cocesionarul 

nu a fost chemat la discuții, la fel cum s-a întâmplat și în cazul d-nei Giosu. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că pentru d-na Giosu s-a găsit soluția pentru amplasare construcție 

provizorie, dar nu vrea acest lucru, vrea ca această construcție să fie definitivă. 

 D-l Lupu spune că pentru că nu a demolat construcția plătește penalități 1000 lei/zi. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că s-a temut că există soluție, dar ascultând explicațiile serviciului de 

specialitate, este un pic mai optimist, pentru că dacă nu s-a putut prelungi din cauza cercetării penale. 

 D-na Secretar spune că acest contract este expirat din 31 decembrie 2012, iar un contract expirat nu se 

poate prelungi. 

D-l Sterpu Ciprian spune că li s-a comunicat că nu s-a putut prelungi acest contract pentru că a refuzat 

Arhitectul-Șef și este optimist că există soluții. 
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 D-ra Dascălu Bianca spune că nu există nimic scris în acest sens, iar  soluția nu o poate da decât instanța, 

terenul nu se poate închiria pentru că nu este lipsit de sarcini, iar instanța trebuie să dea o soluție. 

 D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă s-ar dona clădirea Primăriei, nu s-ar putea da spre închiriere. 

  D-l Géczi Gellért spune că această clădire nu este intabulată. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde solicitărilor d-nelor și d-nilor consilieri locali din ședințele 

anterioare. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că a primit răspuns la solicitarea făcută în ședința anterioară cu privire la modul 

în care se poate răspunde la petițiile adresate Consiliului Local și dă citire din adresa primită. 

 D-l Géczi Gellért spune că se poate face petiție către Primărie în acest caz. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că i s-a adresat o asociație și întreabă dacă la adresele către instituție se 

răspunde, în termenul legal,  aleatoriu, la unele da și la unele nu. 

 D-l Primar spune că la orice cerere se răspunde obligatoriu în 30 de zile. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că această asociație a formulat o cerere către Primărie, menționând că  

nu obiectul este important, era vorba de ralierea instituției la Ora Pământului, ci modul de tratare a cererii de 

către aparatul de specialitate, întrucât atunci când un reprezentant din partea asociației a luat legătura cu d-l 

Bălan Eugen i s-a răspuns că i s-a părut că cererea nu era importantă pentru a i se da curs, iar ulterior i s-a dat 

răspuns în 2 ore. 

 D-l Géczi Gellért spune că ne-am mai raliat alte dăți simbolic la această inițiativă. 

 D-l Primar spune că se va analiza acest lucru. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că ar trebui făcută o informare cu privire la mutarea stației de autobuz de la 

Doina, pentru că cetățenii nu știau de acest lucru. 

 D-l Viceprimar spune că s-a postat și pe pagina oficială a Primăriei. 

 D-l Primar spune că s-au pus afișe în stații și în autobuze în acest sens. 

 D-l Nițescu Ciprian spune că pe B-dul Brașovului, la intrarea în localitate, canalele sunt înfundate, iar 

lucrarea este în garanție. O altă problemă pe care o semnalează este cu privire la formularul de sesizări de pe 

site-ul instituției, unde dimensiunea la fișiere este mică și, vizavi de acest formular, întreabă cum se gestionează, 

cum se înregistrează. 

 D-l Viceprimar spune că are același circuit ca orice alt document. 

 D-ra Dascălu Bianca dă citire prevederilor art. 7 din OG 27/2002, conform cărora ,, Petițiile anonime sau 

cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se claseaza, potrivit 

prezentei ordonanțe. ˮ 

 D-l Nițescu Ciprian spune că nu se pot trimite anonim, întrucât sunt câmpuri obligatorii. 

 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și felicită autoritatea executivă pentru introducerea petiției on-line și 

postarea filmării ședinței anterioare. 

 D-l Primar spune că după aprobarea bugetuliui se va achiziționa și un echipament în acest sens, care 

costă în jur de 1500 euro. 

  D-l Nițescu Ciprian spune că există un sistem gratuit vizavi de petiții. 

  D-l Băilă Gheorghe spune că pe str. Oituz, la intersecția cu drumul spre Spitalul Municipal nu este 

sistematizată circulația, nu există un indicator ,,Stopˮ, iar acolo este mereu parcată o mașină și ar fi oportună 

montarea unei oglinzi sau interzisă parcarea. 

    D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că pe str. Ghe. Doja, la intersecția cu str. Carpaților, spre str. 

Mihai Viteazu, este o porțiune de drum foarte degradată și că Primăria ar trebui să promoveze în rândul societății 

civile acțiuni de curățenie în fața caselor. 

 D-l Primar spune că se va demara acțiunea de curățenie începând cu data de 1 aprilie. 

            D-l Stoea Gheorghe spune că există Regulamentul de bună gospodărire, care trebuie aplicat. 

 D-l Bălășescu Marius spune că unii cetățeni, cum sunt cei din Bolnoc, au demarat deja acțiuni de 

curațenie. Dumnealui mai întreabă dacă s-ar putea discuta în comisia de circulație posibilitatea 

curățării/repoziționării unor oglinzi și montarea limitatoarelor de viteză, pentru că pe unele străzi, ca str. Ciucaș, 

de exemplu, se circulă cu viteză foarte mare. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că se vor monta limitatoare de viteză, începând cu săptămâna viitoare. 

 D-l Jitaru Gheorghe spune că trebuie inițiată o discuție cu băncile pentru a se monta ATM-uri și în 

Cartierul Gârcini, pentru a mai degreva ATM-urile din Cart. Electroprecizia, unde cetățenii sunt nemulțumiți că, 

pe lângă elevii din cart. Gârcini care învață la Liceul Tehnologic Victor Jinga și invadează cartierul, se adaugă și 

cei vin pentru a scoate bani. Dumnealui mai spune că Magazinul Profi, care este oricum sub orice critică, este și 

acesta asaltat de acești cetățeni. 
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 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că trebuie montate limitatoare  de viteză în zona  Școlii  5 și că 

este necesară informarea cetățenilor cu privire la colectarea selectivă, simplul afișaj nu este suficient și ar fi 

oportun să se distribuie materiale în acest sens odată cu perceperea taxei. 

 D-l Primar spune că în buletinul informativ se va atașa și o informare în acest sens. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că operatorul are obligația de a face campanii de informare, de exemplu, dacă 

cetățenii scot deșeuri vegetale, nu știu că trebuie plătit acest serviciu. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă când se vor amplasa noile containere în Cart. Ștefan cel Mare și 

că tot aici sunt guri de canal sub nivelul șoselei, despre care d-l Viceprimar spunea că țin de Compania Apa. 

            D-l Viceprimar spune că noile containere se vor amplasa săptămâna viitoare. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că în piațeta de la intersecția străzilor Mocanilor cu Oituz se va organiza ziua 

Bunului Vecin, pe data de 25 mai și solicită ajutor cu stâlpul de acolo. 

 D-l Primar spune că sunt 3 stâlpi, dintre care doi se rezolvă pe intervenții, iar în ceea ce îl privește pe al 

treilea, este o lucrare mai complicată, dar suntem avansați. 

 D-l Kis Otto, din partea Asociației ,,Speranță fără limităˮ, spune că a depus o cerere pentru amplasarea a 

2 containere pentru ajuta două familii care s-au confruntat cu decese și se află în situații dificile, cererea a fost 

depusă pe 7 ianuarie, apoi a depus la o lună completare, menționând că cele 2 cointainere au fost achiziționate, 

dar este nevoie de un loc pentru a le amplasa și nu a primit, de aproape 3 luni, nici un răspuns în acest sens și 

menționează că a venit cu o soluție, respectiv amplasarea acestora lângă terenul de sport din Cartierul Ștefan cel 

Mare. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că d-l Viceprimar se va deplasa ca să vadă containerele pentru a ști ce 

presupune amplasara acestora. 

 D-l Para Sorin, din partea societății civile, ia cuvântul și spune că de 3 ani participă la dezbaterile 

Consiliului Local, unde s-au discutat diverse probleme, dar nu și problemele persoanelor cu dizabilități, 

dumnealui asigurând de deplina colaborare pentru proiecte destinate persoanelor cu dizabilități. 

               D-l Chiorean Sorin, din partea Asociației Filantropice Medical Creștine „CHRISTIANA”, ia cuvântul și 

spune că a venit pentru proiectul cu privire la imobilul unde își desfășoară activitatea Asociația, dar punctul 

respectiv a fost retras de pe ordinea de zi și asigură că susține toate demersurile de intrare în legalitate inițiate de 

Primărie. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că nu se dorește decât intrarea în legalitate, trebuia luat avizul de 

schimbare a destinației, s-a primit avizul pentru o perioadă de 10 ani, dar astăzi s-au primit noi informații de la 

Instituția Prefectului și situația este mai complicată și că ceea ce trebuie să se aibă în vedere este că dacă are loc 

un accident, cine va răspunde, acolo clădirea funcționând ca internat de fete și menționează că nu se dorește 

altceva acolo decât căminul de bătrâni, dar autorizația ISU este din 2007, fără schimbarea destinației. 

 D-l Pol Sergiu, din partea Asociației Filantropice Medical Creștine „CHRISTIANA”, ia cuvântul și 

spune că asociația nu va mai primi sprijin financiar dacă durata contractului va fi doar de 10 ani. 

 D-l Primar spune că avizul de schimbare a destinației este pe 10 ani, cu posibilitatea prelungirii. 

 D-l Pol Sergiu spune că avizul de schimbare a destinației a existat. 

 D-na Secretar spune că nu a existat aviz de schimbare a destinației. 

 D-l Pol Sergiu spune că Asociația susține 11 cazuri sociale, cu o contribuție lunară de 7000 euro. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă dacă au un raport de activittae pentru anul 2018. 

 D-l Pol Sergiu spune că s-a transmis acest raport de activitate. 

 D-na Secretar spune că s-a solicitat copii după anumite documente, dar s-a primit doar o parte narativă, 

fără documente susținătoare. 

            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 18:20. 

 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                SECRETAR 

             CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

     Jr. PANAIT BIAN CRISTIAN                                                                   
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