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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

 
PROCES VERBAL 

 
 încheiat la data 24.10.2019, 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. 133 alin. (2), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, având următoarea ordine de zi: 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal  

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1, 3, 4. 
2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2019 - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de 
stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020,  semestrul I  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie  
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. 
 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al 
Municipiului Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul „Rețea de apă cartier Baciu, etapa II” -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul „Rețea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „ Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală 
de sport prin extindere, recompartimentare și amenajări interioare la Școală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” 
din Municipiul Săcele din cadrul Obiectivului de Investiție Școala Gimnazială nr 4 - Extindere și 
reamenajare clădire ateliere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul „Semafor Bd.  Brașovului nr. 118” - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul „Semafor Bd. Brașovului nr.  227” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
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Avize Comisiile 1, 2, 4; 
11. Proiect de de hotărâre  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului 

înscris în CF nr. 107483 Săcele, cad. 846, nr.top.1954/1/5/81 și a imobilului înscris în CF nr. 113278 Săcele, 
cad. 113278 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

        Avize Comisiile 1, 2, 4; 
12. Proiect de hotărâre  privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 412 mp, înscris în CF nr. 

112869 al localității Săcele, nr.cad. 112869, reprezentând parte din strada Crizantemelor și trecerea acestuia 
în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul public al Municipiului Săcele,  a suprafeței de 
15188 mp,  categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116677 Săcele și a suprafeței de 282 
mp,   categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116678 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1,2, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de 
446109 mp, categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116707 Săcele și a suprafeței de 1000 mp,  
categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116708 Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

15. Proiect de hotărâre  privind actualizarea valorii de inventar a pozițiilor 40, 62 și 197 din Anexa la H.C.L. nr. 
98/2015 privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și 
darea în administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a  Drumului Auto Forestier 
Adânca de sus, a Drumului Auto Forestier Vaida și a Drumului Auto Forestier Tărlung  
Ciorica – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2,4; 
16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public 

al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF  nr. 152536 Brașov nr.top  
8896/1/2/1 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1,2,4 

17. Proiect de hotărâre privind  revocarea dreptului de administrare operativă a Spitalului Orășenesc Săcele, 
asupra imobilului cu nr. cadastral 105286, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 165 mp, 
înscris în CF  nr. 105286 Săcele și  asupra imobilului cu nr. cadastral 105287, categoria de folosință curți-
construcții, în suprafață de 450 mp, înscris în CF  nr. 105287 Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2,4. 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 „Funcții Publice” și completarea anexei nr.  2 „Funcții 
contractuale” la HCL 16/23.01.2019  privind stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  
aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Săcele să reprezinte  interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

 
 
20. Diverse. 

- Informare privind structura Compartimentului de Audit public intern din cadrul  aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Săcele 

- Informare Curtea de Conturi cu privire la ducerea de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 
38/04.12.2017. 
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La şedinţă au participat: 
 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  
 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  
- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 

                   - d-l Țăruș Nicolae Romeo – Șef Serviciu Poliția Locală 
-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

                   - d-l Diniță-Ardeleanu Constantin –  Șef Birou Ordine și Liniste Publică, Pază Obiective, Circulație  
Rutieră, Evidența Persoanei 

- d-l Mangale Bogdan –Șef  Birou Administrativ 
- d-l Matei Ion – Comp. Fond locativ, spații cu altă destinație 

                    - d-ra Dascălu Bianca – Comp. Juridic  
                   - d-l Brânzea Ovidiu -  Șef Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Mircioiu Sebastian  –  Șef Serv. Impozite și Taxe Locale 
- d-nul Bălan Eugen –  Șef  Birou Investiții 
- d-na Vaida Marcela – Birou Investiții 
- d-na Marin Magdalena – Comp. Resurse Umane 
- d-l Plastir Florin – Comp. Transport Public 

                   - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 
- d-na Radu Gabi– Comp. Patrimoniu 
- d-l Birișu Ioan Dumitru - Compartiment Activități Sport-Turism 

                   - d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 
                    - d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 
                    - d-l Zaharia A. – S.C. Creative Media S.R.L. 
                    -d-na Belloiu Elena – Asociația ,,Femeile se implicăˮ 
                           
            La şedinţă au participat  toți cei 19 consilieri locali în funcţie. 
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Munteanu Gheorghe.  

D-na Secretar General al Municipiului Săcele 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 26.09.2019 și  se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Nițescu Ciprian nu participă la vot, d-na 
Lungu Mihaela  lipsește momentan din sala de ședință) și  Procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de 
îndată din data de 15.10.2019 și  se aprobă cu 13 voturi pentru (d-l Mureșan Dan-Marius,  d-na Hlavathy 
Zsuzsánna,  d-l Panait Bian Cristian, d-l Nițescu Ciprian, d-l Sterpu Ciprian nu participă la vot, d-na Lungu 
Mihaela  lipsește momentan din sala de ședință). 

D-l Președinte dă cuvântul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
             D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire 
proiectelor de hotărâre avute în vedere, respectiv:   

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului activităților finanțate 
integral din venituri proprii pe anul 2019  si modificarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului 
local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018– inițiator Ing. Popa Virgil. 
           21.  Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului 
de Investiții pe anul 2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.   – inițiator Ing. Popa Virgil; 
          D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectele de hotărâre prezentate de  d-l 
Primar și ordinea de zi astfel suplimentată și conform dispoziției nr. 1361 /17.10.2019 și se aprobă cu 
unanimitate (18 voturi pentru, d-na Lungu Mihaela  lipsește momentan din sala de ședință). 
           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire 
proiectului de hotărâre  pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal  
Săcele.   
            D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
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        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 223. 
 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi  suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III al anului 2019. 
         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  13 voturi pentru, 6 abțineri (d-l Mureșan Dan-Marius, d-l Sterpu Ciprian, 

d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert și d-l Stoea Gheorghe). H.C.L. nr. 224. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele 
pentru anul şcolar 2019-2020,  semestrul I. 
         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  18 voturi pentru (d-l Nițescu Ciprian nu participă la vot). H.C.L. nr. 225.  

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie 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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 226.  

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unor facilități fiscale și a procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor 
bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local al 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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 227.  

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre  
pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Rețea de apă  
cartier Baciu, etapa II”.       

    D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 228.  

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 
„Rețea de canalizare menajera cartier Baciu, etapa II”.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
Comisia nr. 2 – aviz favorabil 



 5 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 229.  

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici privind proiectul „ Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, 
recompartimentare și amenajări interioare la Școală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” din Municipiul Săcele din 
cadrul Obiectivului de Investiție Școala Gimnazială nr 4 - Extindere și reamenajare clădire ateliere. 

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 230.  
 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 
„Semafor Bd.  Brașovului nr. 118”.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Stoea Gheorghe spune că la ședința pe comisii de specialitate s-a pus în discuție valoarea proiectului și 

s-a solicitat prezența unui reprezentant din partea firmei care a realizat studiul.  
D-l Primar spune că este prezent un reprezentant din partea proiectantului. 
D-l Popa Marius Cristian spune că în comisie discuțiile au pornit de la  diferențele între valoarea  de 

Construcții Montaj și valoarea din devizul total al investiției, având în vedere standardele de cost,  prețul de 
proiectare al unui obiectiv de investiție este de până la  25-30% maxim  din valoarea de Construcții Montaj, ori 
aici avem diferență mare, astfel  la primul punct,  180 mii lei este valoare de deviz general și 32 și ceva  mii 
valoare de Construcții Montaj, adică de 5 ori mai mult.    

D-l Zaharia ia cuvântul și explică componența sistemelor de semaforizare, pentru a putea ajunge și la 
componenta de costuri, spunând că este vorba despre un  SF,  ceea ce însemnă ca valoare finală va fi definită de 
un Proiect Tehnic și apoi se va definitiva printr-o procedură de achiziție și oferă detalii tehnice despre 
componența tehnică a acestor sisteme, respectiv echipamentele din teren, adică corpuri de semafor, stâlpi, 
cabluri și un automat, un calculator care controlează întregul sistemul, în acest caz, o trecere de pietoni, care este 
la fel ca în cazul în care ar fi la o intersecție semaforizată mai complexă, specificând că în partea de deviz 
componenta C+M  este cea de lucrări, săpături, cabluri, etc, în partea totală a devizului sunt echipamentele, deci 
diferența dintre C și M și valoarea totală a devizului este dată de echipamente care au valoarea mult mai mare 
decât cea a lucrărilor propriu-zise, acesta este motivul pentru care apar diferențe. 

D-l Popa Marius Cristian spune s-a interesat la Brașov, la Micșunica, s-a montat un dispozitiv similar, cu o 
valoare totală de 57-58 mii lei. 

D-l Zaharia  ia cuvântul și spune că nu avea cum să definească valoarea, întrucât tot această firmă l-a pus și  
la Brașov, iar defalcarea pe cheltuieli nu este așa de evidentă cum afirmă d-l consilier local și menționează că 
acolo este un alt contract de semaforizare, care se bazează pe mentenanță și întreținere, nu este văzut ca un 
obiectiv de investiție,  ci face parte dintr-un sistem de lucrări și nu este corectă această abordare. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a întrebat la Primăria Brașov cât a costat respectivul semafor. 
 D-l Zaharia  mai spune că valoarea de achiziție va rezulta dintr-o procedură, nu e neaparat valoarea pe care 

un proiectant o definește la acest moment și că aici s-au luat prețurile de piață, de listă,  catalog, în mai multe 
scenarii. 

D-l Géczi Gellért spune că poate confirma ceea ce a spus d-l consilier local Popa cu privire la valoarea 
semaforului montat la Brașov, unde un obiectiv de acest gen este în jur de 60.000 lei și că a întrebat o sursă 
avizată, un Viceprimar și solicită explicații cu privire la unele sume existente în lista de obiective, unde este un 
UPS de exterior cu management  cu o valoare de 4476 lei fără T.V.A, ori un ABC cu management, de interior, 
într-adevăr, este pe la 2000 lei inclusiv T.V.A,   ori prețul este dublu,  un stâlp consolă este 2000 euro/buc, un 
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automat dirijare circulație, care în fapt este un micro-controller, care e programabil, are iar o valoare mare și 
consideră că și la nivel de SF prețurile sunt un pic exagerate. 

D-l Zaharia  ia cuvântul  pentru a explica punctual fiecare aspect în parte și spune că UPS-ul este unul 
fabricat de producătorul de automate  de dirijare a circulației și este garantat că rezistă la fluctuațiile de tensiune,  
specificând că în analiză a ales tipurile de automate și tipurile de elemente conexe pentru a putea veni cu un preț, 
că nu prezintă denumiri, dar prețul a fost construit raportat la prețul efectiv de vânzare, iar partea de 
comandă+control este la nivel de PLC, dar nu se poate risca să se folosească niște relee, pentru siguranța 
traficului,  există niște echipamente certificate cu o valoare de piață. Dumnealui mai spune că nu pot obține 
prețuri ca un achizitor, ci au făcut un stdiu de piață  și menționează că acest tip de dispozitive sunt folosite în 
orașe precum București, Iași, Galați, Tulcea, etc. 

D-l Géczi Gellért spune că dacă din valoarea SF-ului reieșea o valorea aproximativ dublă față de cea a 
Brașovului, mai era ceva,  dar dacă se va vedea la faza de achiziție în loc de 180.000 lei va costa 80.000/60.000 
lei, vor exista niște semne de întrebare și consideră că n-ar trebui să existe discrepanțe semnificative între SF și 
valoarea efectivă de execuție. 

D-l Președinte spune că atunci când se va da drumul la lucrare se va solicita din nou acordul Consiliului 
Local. 

D-l Nițescu Ciprian spune că la inițiativa dumnealui s-a demarat acest proiect, că avea o estimare, la nivelul 
sumei de la Brașov , dar valoare propusă i se pare foarte mare și menționează că a căutat și dumnealui piese în 
mediul on-line și își dorește să vadă semafoarele funcționale, dar nu cu acești bani. 

D-l Popa Marius Cristian spune că dorește să propună un amendament, în sensul ca valoarea totală a 
devizului să fie de 80.000 lei, inclusiv T.V.A. 

D-l Primar spune că nu se poate impune acest lucru de către cineva care nu este specialist, probabil la 
Brașov este vorba de un contract-cadru, valoare a fost  explicată de către proiectant, probabil că este fără T.V.A., 
la noi este vorba despre un studiu care conține toate elementele, este un SF, iar la proiectare se va veni cu o altă 
sumă, mai mică, după care va urma partea de achiziție, dar dacă nu se ajunge la consens, amânăm și se reia 
procedura sau scoatem ceva din aceste echipamente care sunt prinse în studiu. 

D-l Nițescu Ciprian spune că este un SF, într-adevăr, dar la acești bani investiția nu este fezabilă,  este 
nevoie de un sistem simplu, fără prea mult management de date, ori ceea ce s-a prezentat este prea complex, în 
raport cu necesitatea, afară de prețul pe componente, partea de proiectare este iar mare, iar 60 - 80 mii lei, chiar 
90-100 mii lei, ar fi ok, dar suntem la dublu. 

D-l Viceprimar spune, referitor la prețul de la Brașov, că ar fi oportun să se discute pe ceva scris, pentru că 
cine a furnizat informația poate fi rău intenționat sau neinformat, că nu știe cine a oferit informația, dar este 
convins că în scris suma ar fi cu totul alta. 

D-l Sterpu Ciprian spune că suma finală este destul de mare, că este necesară o variantă care să permită 
flexibilitate  tehnologică în folosirea acestor semafoare, semafoarele să fie pe buton în perioada aglomerată, apoi 
să fie galben intermitent, să fie un sistem modern, la prețuri mici. 

D-l Primar spune că  acum 2 ani s-a alocat suma de 60.000 lei, inclusiv pentru execuția acestui obiectiv, 
ulterior s-a suplimentat, dar documentația este făcută de experți, nu se pot  emite păreri neavizate,  iar în PT se 
vor scădea valorile. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că faptul că în Brașov se poate face la alte tarife pentru că au un 
contract-cadru, acest lucru înseamnă că, în mod clar, se poate merge mai jos, pentru că firma respectivă nu va 
lucra pe pierdere, ideea este să încercăm să reducem valoarea. 

D-l Mureșan Dan – Marius spune că la orice produs, inclusiv la preț de catalog, indiferent de cantitate și de 
cine îl achiziționează,  nu pot exista diferențe de 100%, nu poate avea un preț dublu. 
        D-l Zaharia ia cuvântul și spune că nu e corectă comparația, în  Brașov există un alt tip de contract, în care 
foarte multe din lucrările de aici nu sunt prinse, de exemplu, firma care execută nu plătește lucrări civile. 
        D-l Mureșan Dan – Marius spune că, în cazul nostru, costul mare este pe echipamente, nu discutăm de 
manoperă. 
       D-l Zaharia  spune că, ținând cont că Brașovul are în acest moment aprobat un SF în care instalează 
automate de semaforizare exact ca acesta, exact la aceleașă prețuri, aprobat de UE, trebuie să semneze contractul 
de finanțare în acest sens, acesta este exemplul care poate fi luat de la Brașov, menționând că proiectul a primit 
96, 9 de puncte la analiza tehnico-economică, iar proiectul a fost făcut public în urmă cu câteva zile. Dumnealui 
mai spune că d-l Viceprimar care a dat informația nu putea să facă fișa unei intersecții, că nu așa se facturează. 

D-l Popa Marius Cristian spune că i s-a adus fișa mijlocului fix. 
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 D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și spune că este imperios necesar să se amplaseze aceste semafoare, dar 
la prețuri rezonabile la nivel de SF, PT și execuție. 
 D-l Președinte propune să se supună la vot amendamnetul propus de d-l consilier local Popa Marius 
Cristian. 
 D-l Bălășescu Marius întreabă cum susține această valoare. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că există și managementul prin buget, s-a dat un buget de 80 mii lei, iar 
executivul trebuie să se încadreze în această valoare. 
 Se supune la vot amendamentul propus de d-l Popa Marius Cristian, conform căruia valoarea devizului 
general fără T.V.A. să fie de maxim 80.000 lei și se respinge cu 9 voturi pentru, 10 abțineri. 
       Se supune la vot  proiectul în forma prezentată de executiv și se respinge cu 11 abțineri (d-l Mureșan Dan-
Marius, d-l Sterpu Ciprian, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea 
Gheorghe, d-l Băilă Gheorghe, d-l Géczi Gellért, d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-na Lungu Mihaela și  Kádár 
Tamás),  8 voturi pentru. H.C.L. nr. 231. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 
„Semafor Bd. Brașovului nr.  227”.  
        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 respinge cu 10 abțineri (d-l Mureșan Dan-Marius, d-l Sterpu Ciprian, d-l Nițescu 

Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Stoea Gheorghe,  d-l Géczi Gellért, d-na 
Hlavathy Zsuzsánna, d-na Lungu Mihaela și  Kádár Tamás),  9 voturi pentru. H.C.L. nr. 232. 

D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 
107483 Săcele, cad. 846, nr.top.1954/1/5/81 și a imobilului înscris în CF nr. 113278 Săcele, cad. 113278.  
        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 Sterpu Ciprian și  d-l Géczi Gellért 

lipsesc momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 233.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 412 mp, înscris în CF nr. 112869 al 
localității Săcele, nr.cad. 112869, reprezentând parte din strada Crizantemelor și trecerea acestuia în domeniul 
public al Municipiului Săcele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru -  d-l Sterpu Ciprian și  d-l Géczi Gellért 

lipsesc momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 234.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul public al Municipiului Săcele,  a suprafeței de 15188 mp,  
categoria de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116677 Săcele și a suprafeței de 282 mp,   categoria 
de folosință curți-construcții, identificat în CF nr. 116678 Săcele.  
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
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Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (17 voturi pentru -  d-l Sterpu Ciprian și  d-l Géczi Gellért 
lipsesc momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 235.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul public al Municipiului Săcele, a suprafeței de 446109 mp, 
categoria de folosință fâneață, identificat în CF nr. 116707 Săcele și a suprafeței de 1000 mp,  categoria de 
folosință fâneață, identificat în CF nr. 116708 Săcele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Popa Marius Cristian întreabă de ce proiectul trebuie să se intituleze ,, privind atestarea apartenenței  la 

domeniul public al Municipiului Săceleˮ, deoarece în extras figurăm ca proprietari,  terenul e pe Municipiul 
Săcele, a fost și intabulat, de ce să-l mai reatestăm odată ca fiind parte din domeniu. 

D-na Gabi Radu spune că pentru a se putea înscrie, trebuie să-l atestăm. 
D-l Popa Marius Cristian spune că e pe municipiu, de ce să-l mai atestăm. 
D-na Gabi Radu spune că e domeniul public. 
Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (19 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 236.   
 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a pozițiilor 40, 62 și 197 din Anexa la H.C.L. nr. 98/2015 
privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Săcele și darea în 
administrare către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a  Drumului Auto Forestier Adânca de sus, a 
Drumului Auto Forestier Vaida și a Drumului Auto Forestier Tărlung  
Ciorica. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (19 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 237.   
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al 
Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF  nr. 152536 Brașov nr.top  
8896/1/2/1. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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

      Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (19 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 238.   
      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind  revocarea dreptului de administrare operativă a Spitalului Orășenesc Săcele, asupra imobilului 
cu nr. cadastral 105286, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 165 mp, înscris în CF  nr. 105286 
Săcele și  asupra imobilului cu nr. cadastral 105287, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 450 
mp, înscris în CF  nr. 105287 Săcele. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Popa Marius Cristian întreabă cine este proprietar tabular. 
D-na Radu Gabi spune că proprietar este Municipiul Săcele, este domeniul public. 
D-l Popa Marius Cristian spune că a văzut orașul Săcele. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că este atașat extrasul CF nou la documentație. 
Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (19 voturi  pentru).  H.C.L. nr. 239.   
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      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 „Funcții Publice” și completarea anexei nr.  2 „Funcții contractuale” la 
HCL 16/23.01.2019  privind stabilirea salariilor de bază  pentru personalul  din cadrul  aparatului de specialitate 
al Primăriei 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  13 voturi pentru, 6 abțineri (d-l Mureșan Dan-Marius, d-l Sterpu Ciprian, 

d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert și d-l Stoea Gheorghe).  H.C.L. nr. 240. 
  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind împuternicirea unui consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Săcele să reprezinte  interesele Consiliului Local în fața instanțelor de judecată. 
     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.  

       D-nul Președinte anunță că, până la centralizarea rezultatului votului secret, se trece la punctul nr. 20 de pe 
ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local, a bugetului 
activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019  și modificarea utilizării în anul 2019 a 
excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018. 
       D-na Coman Rodica spune că a făcut o structură a bugetului și  explică în ce constă obiectul acestei 
rectificări bugetare. 
       Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (19  voturi  pentru).  H.C.L. nr. 242.   
       D-l Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul nr. 19, respectiv 18 voturi pentru, 1 împotrivă. 
H.C.L. nr. 241. 
     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 
2019 al S.C. Servicii Săcelene S.R.L.    
      D-na Coman Rodica spune că în urma primirii sumei de 130.000 lei pentru majorarea capitalului social și a 
sumei de 35.000 lei pentru salarii, s-a impus rectificarea bugetului S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 
     Se supune la vot și se aprobă  13 voturi  pentru,  6 abțineri  (d-l Mureșan Dan-Marius, d-l Sterpu Ciprian, d-l 
Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert și d-l Stoea Gheorghe).  H.C.L. nr. 242. 
       D-l Președinte spune că sunt trei informări care au fost comunicate, respectiv o informare cu privire la  
structura Compartimentului de Audit public intern din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Săcele, o informare cu privire la ducerea de îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 
38/04.12.2017 și o informare privind renunțarea la judecată a Instituției Prefectului Județului Brașov în 
contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Săcele. 
 D-l Popa Marius Cristian ia cuvântul și spune, vizavi de informarea cu privire la renunțarea la judecată a 
Instituției Prefectului Județului Brașov în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Săcele, că a studiat 
dispozitivul sentinței, a văzut că s-a renunțat la proces, motivația fiind că ar fi fost anulată pe cale administrativă 
HCL nr. 23/23.01.2019, ori acest lucru nu s-a făcut. 
 D-na Secretar spune că nu am primit motivația, că se așteaptă sentința, noi nu puteam revoca hotărârea 
pentru că a produs efecte. 
 D-nul Președinte anunță că se trece la secțiunea de diverse. 
 D-na Belloiu Elena ia cuvântul și spune că în data de 19 septembrie a avut loc ședința  comisiei de 
amenajare a teritoriului și urbanism, iar Legea nr. 350/2001 permite participarea cetățenilor, însă d-na Arhitect-
Șef nu i-a permis accesul și dorește să o întrebe pe d-na Secretar ce părere are vizavi de acest lucru. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că d-na Arhitect-Șef poate oferi explicații cu privire 
la acest aspect. 
 D-na Arhitect-Șef spune că reiterează cele expuse și atunci, această comisie este o comisie tehnică, care   
funcționează în baza Legii nr. 350/2001 și în baza unui Regulament, aprobat de Consiliul Local, este formată din 
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specialiști și analizează din punct de vedere tehnic documentațiile supuse avizării și fundamentează avizul 
Arhitectului-Șef și specifică faptul că această comisie nu aprobă documentații.  
  D-na Belloiu Elena o întreabă pe d-na Arhitect-Șef dacă este sigură că la lucrările comisiei nu pot 
participa cetățeni, pentru a asista, fără intervenții,. 
 D-na Arhitect-Șef spune că atâta timp  există un Regulament al comisiei care nu prevede faptul că 
ședința este publică, își menține părerea. 
 D-na Belloiu Elena întreabă dacă acest Regulament este peste lege. 
 D-na Arhitect-Șef spune că Legea nr. 350/2001 prevede că această comisie funcționează în baza unui 
Regulament. 
 D-na Belloiu Elena spune că va cerceta și că aici este vorba de transparență decizională și de dreptul 
cetățenilor de a participa la aceste ședințe. 
 D-na Arhitect-Șef o întreabă pe d-na Belloiu dacă participă la ședințele de avizare de la DSP, Mediu, 
Popmpieri, etc, la toate instituțiile care avizează documnetații 
 D-na Belloiu Elena spune că a discutat și cu d-l Viceprimar despre drumul acela scurt de pe str. Coastei, 
taximetriștii refuzâd de pe acum să urce și menționează că este vorba de o porțiune foarte mică, a făcut și o 
petiție în acest sens și mai solicită să se pună un container de gunoi la începutul scărilor care urcă la cimitir. 
 D-l Președinte propune să se treacă la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 
 D-l Viceprimar ia cuvântul pentru a răspunde solicitărilor din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali 
formulate în ședințele anterioare. 
 D-na Arhitect-Șef ia cuvântul și spune că cele două construcții reclamate de d-l consilier local Stoea 
Gheorghe au fost cercetate și s-au aplicat sancțiuni, iar pentru cea de pe str. Pinului există un dosar instrumentat 
de  Compartimentul Juridic. 
 D-l Stoea Gheorghe întreabă cum s-a ajuns în această situație, ce face disciplina în construcții vizavi de 
această problemă. 
 D-l Primar spune că s-a început verificarea legalității construcțiilor, se vor lua măsuri și se va merge în 
instanță, când situația o impune, pentru că până în 2016 s-au acceptat tacit multe construcții ilicite. 
 D-l Popa Marius Cristian îl întreabă pe d-l Primar dacă acum lucrurile merg altfel. 
 D-l Primar răspunde că da, în mare parte. 
 D-l Géczi Gellért spune că are o informare, astfel în cursul zilei de luni a participat la ședința de 
constituire a Consiliului Local din Kisújszállás și menționează că în comisiile de specialitate sunt cooptați 
membri externi, totodată prezintă  detalii despre modul de desfășurare a ședințelor Consiliului Local, digitalizat 
și specifică faptul că va face o informare în acest sens, eventual se pot implementa unele idei.  
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că specialiști externi pot fi cooptați în comisiile de 
specialitate, dar trebuie remunerați. 
 D-l Géczi Gellért spune că și acolo sunt plătiți, depun jurământ și sunt numiți la propunerea Primarului. 
 D-l Copoț George Robert spune că la intrarea dinspre bulevard pe Nicolae Iorga este un crater imens. 
 D-l Primar spune că acolo se va începe lucrarea. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că s-a desfășurat o etapă de raliu în localitate, iar în condițiile în care se 
dorește ca Municipiul să devină stațiune turistică de interes local, era normal să se promoveze acest eveniment în 
mediul on-line, pe site-ul localității. 
 D-l Președinte spune că ar fi oportun să devină tradițional la Săcele acest raliu. 
 D-l Viceprimar spune că organizatorul nu a solicitat acest lucru, iar lucrurile s-au desfășurat foarte rapid. 
 D-l Mureșan Dan Marius spune că trebuia făcută promovarea din proprie inițiativă și că  se știa de marți 
despre acest eveniment. 
 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și dă citire art. 57 din Secțiunea a 6-a a Legii  nr. 350/2001, conform 
căruia ,, (1) Participarea publicului la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism constă în implicarea 
acestuia în toate etapele procesului decizional referitor la activităţile de amenajare a teritoriului şi urbanism. 
    (2) Participarea publicului asigură dreptul acestuia la informare, consultare şi acces la justiţie, referitor la 
activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit legii, pe tot parcursul elaborării strategiilor şi 
documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriuluiˮ, menționând că din prisma celor de mai sus, consideră 
că d-na Belloiu ar fi putut să ia parte la ședința comisiei tehnice de urbanism. 
 D-na Arhitect-Șef reiterează faptul că această comisie funcționează pe baza unui Regulement însușit și 
aprobat de către Consiliul Local, unde nu se reglementează prezența cetățenilor la lucrările comisie. 
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 D-l Popa Marius Cristian spune că nu-și amintește să existe în regulament o prevedere care să interzică 
accesul publicului, prin deducție, dacă nu este interzis, nu vede de ce nu s-ar putea permite participarea 
cetățenilor. 
 D-na Arhitect-Șef spune că art. 37 din Legea nr. 350/2001 fundamentează comisia tehnică. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că Regulamentul poate fi analizat și modificat, totodată menționează că are un 
punct cu privire la  lucrările de apă-canal de la intersecția drumului principal cu str. Timocului, Zizinului și în 
zona de  Disz Tipo la intrarea în Cart. Ștefan cel Mare, unde au stat săpăturile numai cu pietrișul o perioadă 
foarte lungă până la asfaltare. 

D-l Primar spune că aceste lucrări produc un disconfort momentan, dar sunt în folosul comunității. 
D-l Nițescu Ciprian spune să se aibă în vedere aceste aspecte la lucrări. 
D-l Viceprimar întreabă pe cei care lucrează în domeniu dacă după fiecare intervenție merg a doua zi să 

asfalteze sau se face un managent al lucrării și se pachetizeaze lucrările și menționează că în cazul Companiei 
Apa la 48 h după intervenție trebuie să asfalteze intervenția, dar concret acest lucru se face abia după ce intervin 
Primarul sau Viceprimarul. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă de ce în Brașov nu se întâmplă astfel de situații. 
D-l Primar spune că există și acolo astfel de situații. 
D-l Viceprimar spune că și dacă se aplică amenzi, îi revin Recon-ului, iar Compania Apa nu este 

interesată. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă cine administrează pagina de facebook a Municipiului Săcele. 
D-na Coman Rodica spune că firma Ask se ocupă de acest lucru. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă cum pot apărea pe această pagină informații care nu au legătura cu 

realitatea, cum ar fi că Municipiul Săcele vrea să  ,,preia  în proprietateˮ zona Dâmbul Morii, să facă lucrările de 
asfaltare, informații care se pare că au fost preluate de la d-l Primar. 

D-l Primar întreabă de ce d-l consilier local consideră că acest tip de informații nu merită să fie publicate 
și menționează că nu era vorba de a prelua în proprietate. 

D-l Popa Marius Cristian spune că așa a citit. 
D-l Primar îl întreabă pe d-l consilier local dacă dumnealui consideră că acest demers nu ar fi unul 

legitim. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că nu este posibil să apară informații nereale, d-l Primar nu a discutat la 
Predeal aceste lucruri. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că prin H.C.L. nr. 277/2010 cu privire la limitele 
teritoriale, Dâmbul Morii a trecut la noi. 
 D-l Primar menționeză că acea enclavă de la Dâmbul Morii este la noi. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că este la noi în baza prevederilor  H.C.L. nr. 
277/2010. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că Primarul interimar din Predeal l-a întreb despre acest lucru, întrucât 
dumnealui nu are cunoștință de această situație. 
 D-l Primar spune că s-a discutat cu Secretarul UAT-ului, a luat legătura și  d-l Brânzea și  menționează 
că la ora actuală, conform documentelor pe care le avem, enclava de la Dâmbul Morii este la Săcele, că va avea 
loc o discuție la Prefectură cu reprezentanții celor 3 UAT-uri, respectiv Săcele, Brașov și Predeal pentru a 
reglementa acea hotărâre privind schimbul între localități. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că acele documente au fost  ilegal făcute. 
 D-l Primar spune că au produs efecte. 
 D-l Popa Marius Cristian afirmă că nu au produs efecte. 
            D-l Primar spune că nu este așa, specificând faptul că avem o sentință definitivă, pe o anumită speță, ceea 
ce ne face să avem certitudinea că acea enclavă este la Săcele, că urmează o discuție, inclusiv cu  O.C.P.I. pentru 
a reglementa, în final, această chestiune și că demersul este unul legitim, întrucât este anormal ca accesul spre 7 
Scări să fie pe UAT Predeal, unde nu putem interveni să facem lucrări. 
 D-l Primar mai  spune că acele documentele din 2010 sunt oficiale, au produs efecte. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că modificarea limitelor teritoriale se face prin Hotărâre de Guvern. 
 D-l Primar spune că mai întâi este necesar un referendum, după aceea se dă Hotărâre de Guvern și 
menționează că Hotărârea de Consiliu a produs efecte și că avem sentință definitivă în acest sens. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că n-a fost Referendum și Hotărâre de Guvern, deci limitele 
administrativ teritoriale nu se pot modifica. 
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 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că atunci ar trebui întrebat  OCPI cum a luat în 
considerare, totuși, acele procese verbale de vecinătate. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că directorul OCPI de atunci a fost obligat de către d-l Scripcaru George 
și de Prefect să facă asta. 
 D-l Primar spune că este foarte grav ceea ce susține d-l consilier local Popa. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că poate da și declarație în acest sens. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă dacă Dâmbul Morii este la Săcele. 
 D-l Primar răspunde afirmativ, dacă ne luăm după documentele finale pe care le deținem. 
 D-l Mureșan Dan Marius întreabă de ce a început asfaltările acolo Predealul în acest caz. 
 D-l Géczi Gellért spune că această problemă trenează de ani de zile, a participat la nenumărate discuții pe 
acest subiect și nu s-a ajuns la nici o concluzie, dar trebuie să se rezolve odată. 
 D-l Primar spune că există o sentință definitivă, că am atacat acele HCL din 2010, întrucât voiam să luăm 
înapoi CET-ul, procesul s-a pierdut definitiv, deoarece respectivele acte normative au produs efecte, ca urmare a 
acestui demers se vor purta discuții cu OCPI, cu Prefectura pentru a reglementa această chestiune. 
 D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă gropa de gunoi a rămas la noi. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că a rămas la noi. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că a mers, la solicitarea unor cetățeni, la bl. 4 de pe str. Aleea Episcop 
Popeea și întreabă dacă există un proiect  al Primăriei de anvelopare pentru blocul respectiv, deoarece locatarilor 
li se percep bani în acest sens și mai spune că sunt condiții insalubre la subsolul blocului.         
 D-l Primar spune că nu există acum un proiect în acest sens. 
            D-l Popa Marius Cristian spune că șeful de bloc susține că a vorbit cu d-l Matei și a început să le ceară 
bani locatarilor. 
 D-l Viceprimar spune că cetățenii din blocul acela au o mare ,,abilitateˮ de a se lăsa păcăliți. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că au asociație de proprietari și fiecare are cotă parte 
din subsol. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că la subsol este un adevărat focar de infecție, iar structura de rezistență 
este afectată. 
 D-l Primar spune că este vorba de proprietăți private, iar dacă șeful de bloc face o solicitare, vor fi 
sprijiniți de Primărie, cu ceva legal,  dar nu există vreun proiect demarat. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că cetățenii din Baciu – Turcheș reclamă strarea proastă a drumurilor 
proaspăt reparate, la intrarea  pe str. Cloșca din str. Canalului,  pe Al. I. Cuza, Dealului, unde piatra a fost foarte 
mare și a fost aruncată și la intrarea pe str. Morii, unde s-a terminat drumul pietruit și începe asfaltul, primii 100 
m. 
 D-l Viceprimar spune că o parte s-a rezolvat. 
 D-l Băilă Gheorghe întreabă când își retrag gardurile de pe limita drumului cetățenii de la ieșirea din 
Săcele, pentru că pe partea stângă cum se iese spre Brașov, oamenii și-au făcut garduri noi, cu stâlpii retrași, 
probabil cineva i-a obligat dacă și-au făcut al doilea gard și întreabă dacă este adevărat că trebuie să-și retragă 
gardul pe linia nouă. 
 D-l Primar spune că au fost puși în posesie până în axa drumului la ieșirea din Săcele, din aceste motive 
centura este strangulată în acea zonă, dar oamenii nu pot fi obligați să-și retragă gardul dacă este al lor, doar 
printr-un proiect ulterior de expropriere, când vom avea acel proiect de intrare în Săcele cu giratoriu, un proiect 
în comun cu Municipiul Brașov, la ora actuală  este un PUZ în lucru, iar atunci se va discuta și de această 
problemă, dar probabil că un cetățean și-a retras gardul pentru că era foarte greu accesul, unii și-au pus și oglinzi 
în acest sens. 
 D-l Băilă Gheorghe spune că la intrarea pe drumul dinspre Spital, familia care stă acolo își parchează 
mașina chiar lângă drum și îngreunează mult intrarea/ieșirea de pe stradă. 
  D-l Stoea Gheorghe spune că a discutat pregătirile de iarnă legate de curățenie cu d-l Viceprimar. 
  D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că în Cart. Ștefan cel Mare ies canalizările, în spatele bl. 34 
deversează una. 
  D-l Primar spune că se vor face și acestea.     
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 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     . 
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