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 JUDEŢUL BRAŞOV                                                 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

 

 încheiat la data 26.09.2019, 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. 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 privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui dr. Aurel 

PENCIU – inițiatori d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia și d-na consilier local Lungu Mihaela.  

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof.  

Andrei SIMON - iniţiator d-nul consilier local Kristály László.   

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a imobilului 

situat în intravilanul Municipiului Săcele, Bdul Brașovului nr. 227, în suprafață de 1659 mp, categoria de 

folosință curți-construcții - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 2, 4. 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat  al Municipiului Săcele  a imobilului 

înscris în CF nr. 103839 Săcele și a imobilului înscris în CF nr. 115788 Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

 Avize Comisiile 1, 2, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a imobilului   în 

suprafață de 2554 mp curți-construcții  -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat  al Municipiului Săcele  în domeniul public al 

Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF  nr. 152536 Brașov -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul public al Municipiului Săcele  a suprafeței  de  

236 mp, reprezentând zona verde,  rezultată din dezmembrarea  imobilul  identificat în CF  nr. 112039 

Săcele, nr. cad. 1761, nr. topografic 1315/1/1, în suprafață de 2203 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, situat în Municipiul 

Săcele, B-dul George Moroianu nr. 125  către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  - ORGANIZAȚIA 

JUDEŢEANĂ BRAŞOV - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării a trei refugii stații călători și actualizarea  Anexei 3.1 prevăzută 

în  Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane 

cu autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L.  

nr. 57/ 23.03.2017- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (PT+DE) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Reglementări instalații electrice Intersecție str. Oituz cu str. Mocanilor, Săcele” - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
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Avize Comisiile 1, 2, 4; 

11. Proiect de 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.  

        Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotărâre   pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 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, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 

reprezentare în justiție în vederea retragerii Municipiului Săcele din Acordul de parteneriat încheiat pentru 

proiectul  – „Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format 

electronic, la nivelul Judetului Brașov, pentru un număr de 15 UAT –uri, în parteneriat cu Consiliul Județean 

Brașov” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotărâre  privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal  

al S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4 

16. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a 

Pădurilor Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, de masă lemnoasă 

pe picior, destinata valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe partizi de 

producție nr. 50 din U.P.  III Piatra Mare și partizi de producție  nr. 51-52 -54 din U.P VIII Gârcin - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare  de masă lemnoasă 

pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe partizii de 

producție nr. 31-32-33-34-46-47 din U.P. III Piatra Mare și partizii de producție nr. 23 - 41 din U.P. VII 

Doftana - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează 

din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețului 

de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2019, în 

perioada septembrie-decembrie și pentru anul de productie  2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități  de 25 mc  lemn rotund rășinoase pentru 

industrializare (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >=  24 cm, domnului Tothpal Alexandru 

Claudiu, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. G-ral Ion Dragalina  nr.  60 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4.  

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

pentru perioada 01.10.2019-31.12.2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.   

     Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
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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-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-l Plastir Florin – Comp. Transport Public 

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

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

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

                    - d-l  Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 

                    -d-na Belloiu Elena – Asociația ,,Femeile se implicăˮ 

                   - d-l Voinea Dumitru  – din partea societății civile 

             - d-l Todor Levente – din partea societății civile 

    

                           

            La şedinţă au participat  18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând d-l 

Nițescu Ciprian. 

 Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Mureșan Dan Marius.  

D-na Secretar General al Municipiului Săcele face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare.  

            D-na Secretar General al Municipiului Săcele anunță că dorește să reamintească faptul că, în exercitarea 

atribuțiilor care le revin, d-nii și d-nele consilieri locali trebuie să aibă în vedere  respectarea prevederileor  art. 

228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la conflictul de interese, cărora le dă citire. 

 D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și spune că la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi nu participă la vot și 

la deliberări, menționând că se va retrage din sala de ședință.  

D-nul Preşedinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre aprobare Procesul Verbal al ședinței 

ordinare din data  de 29.08.2019 și  se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-na Voicescu Nicoleta Teonia), 

Procesul verbal al ședinței extraordinare convocate de îndată din data de 29.08.2019 și  se aprobă cu 17 voturi 

pentru, 1 abținere (d-na Voicescu Nicoleta Teonia) și Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 

12.09.2019 și se aprobă cu 18 voturi pentru. 

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 

proiectului de hotărâre avut în vedere, respectiv:   

22. Proiect 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 

și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului financiar 

pe anul 2018. 

          D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre prezentat de  d-l Primar 

și ordinea de zi astfel suplimentată și conform dispoziției nr. 1187 /19.09.2019 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  privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui dr. Aurel 

PENCIU.   

            D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
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        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte anunță că votul este secret.  

      D-nul Preşedinte anunţă că până la centralizarea rezultatelor  se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de 

zi  suplimentată, dă citire proiectului de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Săcele d-lui prof.  Andrei SIMON. 

         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-l Președinte anunță că votul este secret.  

        D-na Voicescu Nicoleta Teonia dă citire expunerii de motive de la proiectul de hotărâre pe care la co-inițiat 

împreună cu d-na consilier local Lungu Mihaela. 

        D-l Kristály László dă citire expunerii de motive de la proiectul de hotărâre pe care l-a inițiat. 

        D-l Președinte dă cuvântul d-lui Fodor din partea societății civile, care dă citire unui discurs elogiativ cu 

privire la cei cărora li se acordă această distincție. 

        D-na Secretar General al Municipiului Săcele  solicită inițiatorilor să prezinte asociațiile care i-au sprijit în 

demersul dumnealor. 

        Inițiatorii prezintă asociațiile care i-au susținut în inițiativa dumnealor. 

        D-l Voinea, din partea societății civele, ține un discurs apreciativ vizavi de cele două persoane nominalizate 

pentru a primi titlul de cetățean de onoare al Municipiului Săcele. 

      D-l Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, care se aprobă   cu  

unanimitate (18 voturi).  H.C.L. nr. 200 și de la punctul nr.  2., care se aprobă   cu  unanimitate (18 voturi).  

H.C.L. nr. 201. 
              D-l Primar ia cuvântul și oficiază ceremonia de conferire a disticției de cetățean de onoare al 

Municipiului Săcele celor două persoane nominalizate. 

              D-l Președinte dă cuvântul celor doi cetățeni de onoare care țin câte un scurt discurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

proiectului de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a imobilului 

situat în intravilanul Municipiului Săcele, Bdul Brașovului nr. 227, în suprafață de 1659 mp, categoria de 

folosință curți-construcții. 

         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 - nu face obiectul 

 Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 202.  

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

de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat  al Municipiului Săcele  a imobilului înscris în CF 

nr. 103839 Săcele și a imobilului înscris în CF nr. 115788 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 203.  

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

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele  a imobilului   în suprafață de 

2554 mp curți-construcții.  

        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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 204.  

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

privind trecerea din domeniul privat  al Municipiului Săcele  în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris 

în CF  nr. 152536 Brașov.       

    D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 205.  

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

de hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul public al Municipiului Săcele  a suprafeței  de  236 mp, 

reprezentând zona verde,  rezultată din dezmembrarea  imobilul  identificat în CF  nr. 112039 Săcele, nr. cad. 

1761, nr. topografic 1315/1/1, în suprafață de 2203 mp.  

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 206.  

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea închirierii spațiului în suprafață de 28,32 mp, situat în Municipiul Săcele, B-dul George 

Moroianu nr. 125  către PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ  - ORGANIZAȚIA JUDEŢEANĂ BRAŞOV. 

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 207.  

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 

de hotărâre privind aprobarea casării a trei refugii stații călători și actualizarea  Anexei 3.1 prevăzută în  

Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu 

autobuze efectuat prin curse regulate în Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 23.03.2017.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 208. 

        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 (PT+DE) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Reglementări instalații electrice Intersecție str. Oituz cu str. Mocanilor, 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-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că, în urma discuțiilor din cadrul ședințelor pe comisii 

de specialitate, s-a făcut o notă de completare. 

D-l Popa Marius Cristian atrage atenția că, pe viitor, ar trebui să nu mai existe proiecte de hotărâre 

incomplete pe ordinea de zi. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 209. 

D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul 

contractului de închiriere.  
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        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  16 voturi pentru, 2 abțineri (d-l Panait Bian Cristian și d-na Lungu 

Mihaela).  H.C.L. nr. 210.  

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe lunile iulie și august 2019 pentru cadrele 

didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de 

reşedinţă.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 211.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în 

justiție în vederea retragerii Municipiului Săcele din Acordul de parteneriat încheiat pentru proiectul  – 

„Achiziționarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la 

nivelul Judetului Brașov, pentru un număr de 15 UAT –uri, în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov”.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 212.   

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

hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte anunță că votul pentru alegerea membrilor este secret. 

D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că trebuie formulate propuneri pentru remunerația 

membrilor Consiliului de Administrație, menționând că în Actul Constitutiv al S.C. Servicii Săcelene S.R.L. nu 

este stipulat nimic cu privire la prezență, dar în Statutul actualizat al RPLP se menționează că remunerația este 

condiționată de prezența la ședințele Consiliului de Administrație. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că dorește să inițieze un amendament în sensul stabilirii indemnizației 

membrilor Consiliului de Administrație la suma de 500 lei net și condiționării acesteia de prezența efectivă la 

ședințe, precum  și inserarea acestei prevederi în Actul Constitutiv al  Servicii Săcelene S.R.L. 

D-l Copoț George Robert ia cuvântul și spune că dorește să formuleze un amendament cu privire la 

remunerația membrilor Consiliului de Administrație, astfel, cât timp, societatea este pe pierdere și activitatea  

este subvenționată de Primărie, activitatea membrilor Consiliului de Administrație să nu fie remunerată. 

D-l Panait Bian Cristian spune că nu este de acord cu acest lucru, că această societate se susține după 

posibilități, dar acești oameni nu pot face voluntariat, trebuie motivați pentru a-și aduce aportul la aducerea 

societății pe plus și menționează că prin acaestă societate nu se urmărește strict obținerea de profit. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că este foarte greu ca S.C. Serviici Săcelene S.R.L. să producă 

servicii și profit fără sussținere, în alte orașe din lume transportul fiind gratuit, dar nu este de acord cu afirmația 

că membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie motivați doar de partea financiară și consideră că se poate 

formula o varinată de compromis, în sensul că remunerația să fie suspendată cât timp alte activități prestate, în 

afara celeia de transport, nu produc profit. 
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D-l Bălășescu Marius spune că munca trebuie plătită, că trebuie să se acopere costul de timp al acestor 

persoane. 

D-l Viceprimar spune că fiecare dintre dânșii participă și la alte activități care implică comunitatea și care 

sunt neremunerate, cum ar fi Consiliile de Administrație de la școli, etc., dar totuși fiecare își dorește să-și 

acopere o parte din cheltuieli, cu transportul, timpul efectiv, etc. 

 D-l Géczi Gellért spune că, după 3 ani, în care a militat pentru înființarea unui Consiliu de Administrație la 

S.C. Servicii Săcelene S.R.L., pentru a intra în legalitate, a ajuns să se dezbată o astfel de chestiune, să se 

negocieze o indemnizație, oarecum simbolică și consideră că membrii Consiliului de Administrație trebuie să 

primească o indemnizație, iar suma de 500 lei este una modică. 

D-l Stoea Gheorghe spune că, dacă tot privim în perspectivă, ar trebui să se facă o analiză riguroasă asupra 

a ce înseamnă să se facă transportul în comun gratuit. 

D-l Președinte spune că trebuie realizat un studiu în acest sens. 

D-l Jitaru Gheorghe ia cuvântul și spune că se raliază celor afirmate de d-l consilier local Paniat și apreciază 

că orice muncă trebuie remunerată. 

Se supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Gâdea Sorin, în sensul stabilirii 

indemnizației membrilor Consiliului de Administrație la suma de 500 lei net și condiționării acesteia de prezența 

efectivă la ședințe, precum  și inserarea acestei prevederi în Actul Constitutiv al  Servicii Săcelene S.R.L. şi se 

adoptă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Copoț George Robert). 

Se supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Copoț George Robert, în sensul ca activitatea 

membrilor Consiliului de Administrație să nu fie remunerată, cât timp societatea este pe pierdere și se respinge 

cu 2 voturi, 8 împotrivă, 6 abțineri. 

        D-l Președinte dă citire rezultatului votului secret, astfel:  Obeală Radu : 17  voturi  pentru,   1 împotrivă;  

Tulbure Mihaela Iulia: 12  voturi  pentru,   6 împotrivă, Mutu Gheorghiță Petre 18 voturi  împotrivă,  Karoly 

Balint: 15  voturi  pentru,   3 împotrivă și supune la vot indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, în 

conformitate cu amendamentul aprobat și se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Copoț George Robert). 

H.C.L. nr. 213.   

         D-l Primar anunță că se va relua procedura pentru cele două locuri rămase vacante în Consiliul de 

Administrație în cel mai scurt timp posbil. 

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

hotărâre privind aprobarea organigramei, a Statului de funcții și a numărului de personal al S.C. SERVICII 

SĂCELENE S.R.L..  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere (d-l Popa Marius Cristian).  H.C.L. nr. 214.   

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

numirea membrilor Consiliului de Administratie 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, cu 3 voturi pentru, 1 împotrivă, iar d-l Panait Bian Cristian nu participă la 

vot. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

D-na Lungu Mihaela ia cuvântul și spune că nu a semnat raportul final și menționează că în comisie au 

existat două evaluări, cea a membrilor comisiei și cea a expertului, la aceasta din urmă neluând parte membrii 

comisiei. Dumneaei mai spune că a fost supuse evaluării interviurile și scrisorile de intenție, iar pentru primii 5 

candidați evaluările au coincis, dar pentru unul dintre candidați,  evaluarea expertului diferă și dumneaei spune 

că nu poate semna ceva la care nu a participat. 

D-l Bălășescu Marius spune că a fost  Președintele comisiei și că lucrările au fost pe 3-4 zile, au ascultat cu 

atenție și interes fiecare candidat, interviurile au durat o oră și menționează că s-a votat o procedură și că această 



 8 

comisie avea doar o anumită pondere și că punctajul comisiei se încadra în grilă, dar clasamentul a arătat un pic 

diferit. 

D-na Lungu Mihaela spune că nu a luat parte la evaluarea expertului, fapt pentru care nu poate să semneze 

raportul final. 

D-l Popa Marius Cristian spune că de la inițerea procedurii a adus unele critici,  iar ulterior a făcut o adresă 

către executiv prin care solicita o serie de detalii cu privire la firma de selecție, dar nu a primit răspuns, motiv 

pentru care s-a îndreptat în instanță pentru obligația de a face. Dumnealui mai spune că a citit caracterizările 

candidaților, ceea ce i-a demonstrat că suspiciunile cu privire la firma de selecție sunt întemeiate, astfel 

dumnealui dorește să dea câteva exemple, cum ar fi profilul d-lui Comșa, pe care îl cunoaște și al cărui profil 

psihologic nu se potrivește deloc, la fel stând situația și în cazul d-lui Lorincz sau a d-lui Munteanu și îl întreabă 

și pe d-l Director al RPLP dacă corespund aceste caracterizări cu profilul real al omului. 

D-l Director spune că poate atitudinea de moment a candidaților a generat aprecierile care reies din profilul 

psihologic făcut de expert. 

D-l Popa Marius Cristian spune că va contesta întreaga procedură de selecție. 

D-l Viceprimar întreabă dacă candidații și-au însușit aceste caracterizări deoarece nu au primit nici un feed-

back în acest sens. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu știe dacă acestora li s-au adus la cunoștință aceste caracterizări. 

Unul dintre candidați ia cuvântul și spune că nu li s-au adus la cunoștință caracterizările realizate. 

D-nul Președinte propune ca, până la centralizarea rezultatelor, să  se treacă la punctul nr. 17 de pe ordinea 

de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare, 

de masă lemnoasă pe picior, destinata valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe 

partizi de producție nr. 50 din U.P.  III Piatra Mare și partizi de producție  nr. 51-52 -54 din U.P VIII Gârcin. 

     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. 216.   

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare  de masă lemnoasă pe picior, 

destinată valorificării către operatorii economici, valabile pentru  anul  2019, pe partizii de producție nr. 31-32-

33-34-46-47 din U.P. III Piatra Mare și partizii de producție nr. 23 - 41 din U.P. VII Doftana. 

     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. 217.   

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul 

forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a Metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la 

licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2019, în perioada 

septembrie-decembrie și pentru anul de producție  2020. 

     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. 218.   

       D-l Președinte dă citire rezultatului votului de la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, respectiv : 

Comșa Eugen: 13  voturi  pentru,   4 împotrivă;  Lorincz Istvan Janos: 14  voturi  pentru,   3 împotrivă;                                          

Munteanu Horațiu George: 14  voturi  pentru,   2 împotrivă, 1 buletin nul; Crețu Valentin: 12  voturi  pentru,   5 

împotrivă; Panait Andreea Maria: 12  voturi  pentru,   5 împotrivă; d-l Radu Adrian: 16 voturi împotrivă, 1 vot 

nul. D-l Panait Bian Cristian nu participă la dezbaterea și adoptarea proiectului de   hotărâre, absentând din sală. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că tsunt validați  5 membri. 
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D-l Primar spune că pentru locul rămas se va relua procedura. 

D-na Lungu Mihaela spune că dorește să se retragă din comisia de selecție. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că dorește să propună un amendamnet, în sensul  stabilirii indemnizației în 

cuantum egal cu indemnizația netă de consilier local și condiționării acesteia de prezența efectivă la ședințe. 

D-l Géczi Gellért întreabă dacă există vreo prevedere legală care să stipuleze cuantumul care nu poate fi 

depășit  în acordarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație. 

D-l Director spune că, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, indemnizația 

membrilor Consiliului de Administrație are o componentă fixă și una variabilă, iar indemnizaţia fixă nu poate 

depăşi de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată, 

conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificaţiei 

activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, anterior numirii. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că aici avem doar componenta fixă. 

Se supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Jitaru Gheorghe și se aprobă cu 16 voturi, 1 

abținere (d-l Panait Bian Cristian nu participă la vot). 

Se supune la vot cuantumului indemnizației, conform amendamentului formulat și se  aprobă cu  17  voturi  

pentru,   0 împotrivă,   0 abțineri (D-l Panait Bian Cristian nu participă la dezbaterea și adoptarea proiectului de   

hotărâre, absentând din sală). H.C.L. nr. 215. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități  de 25 mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare (SR 

1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >=  24 cm, domnului Tothpal Alexandru Claudiu, cu domiciliul în 

Municipiul Săcele, Str. G-ral Ion Dragalina  nr.  60. 

     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 Președinte anunță că votul este secret. 

D-nul Președinte anunță rezultatul votului, respectiv  15 voturi  pentru,   3 împotrivă. H.C.L. nr. 219.   

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

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

01.10.2019-31.12.2019. 

     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 ia cuvântul  și îl  propune ca președinte de ședință pe d-l Munteanu 

Gheorghe. 

 Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (18  voturi  pentru).  H.C.L. nr. 220.   

 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 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 și al bugetului 

finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului financiar pe anul 2018. 

 D-na Coman Rodica spune că s-au pus bani pentru cheltuielile de personal și că a întocmit un 

centralizator pe care îl prezintă. 

 Se supune la vot și se aprobă  cu  unanimitate (18  voturi  pentru).  H.C.L. nr. 221. 

 D-nul  Grosaru Valeriu, din partea societății civile, diseminează niște înscrisuri d-nilor și d-nelor 

consilieri locali și explică că suferă de astm bronșic, o boală autoimună, care necesită un tratament lunar foarte 

costisitor, iar boala este agravată de cantitățile mari de praf existente pe strada unde locuiește și ca să scape de 

acesta dorește să-și facă o poartă mare și o pergolă, pentru a se izola, dar nu reușeste să facă acest lucru, 

deoarece a a primit un răspuns nefavorabil de la autoritatea publică locală la cererea dumnealui ; pentru ricarea 

acestei pergole i se cere respectarea distanței față de vecin, în conformitate cu prevederile Codului Civil, în 

condițiile în care vecinul său are edificată locuința pe limita de proprietate, cu ferestre care dau spre dumnealui, 

lui, nefiindu-i aplicabile aceleași reguli de urbanism și nu i se pare echitabil ca să i se ceară să respecte anumite 

reglementări, când cealaltă parte  nu le respectă și că ar trebui să fie echitabil de ambele părți. 
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 D-na Arhitect-Șef spune că d-lui Grosaru i s-a emis un Certificat de Urbanism, care este un act de 

informare, nu acordă drepturi, iar ceea ce i s-a comunicat este un extras din regulament, sunt reglementări care 

trebuie respectate, atât de dumnealui, cât și de vecin, dar fiecare poate să încalce limita de proprietate, dar doar 

cu acordul vecinului. 

 D-l Grosaru spune că nu poate ajunge la înțelegere cu vecinul. 

 D-l Géczi Gellért spune că, deși manifestă compasiune vizavi de situația d-lui Grosaru, nu știe cât de 

elocvent este materialul prezentat și care este relevanța acelei poze din Amsterdam, întrucât nu cunosc legislația 

olandeză și menționează că în acest caz trebuie respectat Codul Civil și regulamentul de urbanism, că nu 

dumnealor nu pot merge la vecin și să  ceară să accepte montarea pergolei, dar dacă d-l Grosaru nu este 

mulțumit de situație, poate să meargă în instanță, în acest sens. 

 D-l Grosaru dă citire art. 611 din Codul Civil, potrivit căruia: ,,Orice construcţii, lucrări sau plantaţii se 

pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de 

hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere 

drepturilor proprietarului vecinˮ, și menționează că prin regulamentul de urbanism poate să se prevadă și alte 

reguli în acest sens, întrucât dacă vecinul a putut construi casa pe hotar, trebuie să i se permită și dumnealui să 

construiască pe hotar. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia îl întreabă pe d-l Grosaru dacă atunci când a cumpărat casa nu cunoștea 

aceste aspecte. 

 D-l Grosaru spune că între timp Codul Administrativ s-a schimbat. 

 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că  poate reușește să se înțeleagă cu vecinul și să 

rezolve situația. 

 D-na Arhitect-Șef spune că orice regulament poate fi modificat, dar are un parcurs și subliniază că 

regulamentele nu acordă drepturi, ci stabilesc reguli. 

 D-l Primar spune că  la momentul cumpărării imobilului de către d-l Grosaru era construită și locuința 

vecinului, iar dacă acesta nu a respectă regulamentul de urbanism poate fi acționat în instanță, dar trebuie văzut 

dacă acesta nu a avut acordul vechiului proprietar să construiască pe limita de proprietate. 

 D-na Arhitect-Șef spune că acordul vecinului poate fi obținut și în instanță. 

 D-l Grosaru spune poate obține acordul pentru a face pergola doar în instanță. 

 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că regulamentul de urbanism se aprobă o dată cu 

PUG-ul localității. 

 D-l Kádár Tamás întreabă dacă s-a încercat o mediere cu vecinul. 

 D-l Grosaru spune că mâine au stabilită o întâlnire cu d-na Arhitect-Șef. 

 D-l Copoț George Robert întreabă dacă cei de la Diasen au mai trimis vreo solicitare pentru 

concesionarea terenului din față. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că până nu intră toți în legalitate nu intră în discuți subiectul, iar  PUZ-ul 

din  zonă nu s-a avizat și menționează că locuințele de acolo sunt construite ilegal, dar după reglementarea zonei 

se va discuta. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că ar trebui gândit în perspectivă, să se reglementeze această zonă, iar apoi să 

nu se concesioneze, că poate o dezvoltăm. 

 D-l Primar spune că este corectă abordarea, dar nu am preluat încă ocolitoarea, iar până este reglementată 

situația, este exclusă vânzarea/concesionarea. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că în Cart. Electroprecizia în zona bl. 23, sc. C, este o surpare, iar cetățenii se 

plâng că există înfiltrații în subsol. Dumnealui mai spune că oglinda de la intersecția str. Al. I. Lapedatu -

Câmpului este spartă din nou. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că ar trebui protejate cu folie antiefracție. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că există probleme în ceea ce privește dotarea școlilor din Săcele, astfel este al 

doilea sau al treilea an de când la clasele V-VIII, deși există manuale digitale, nu se pot utiliza, deoarece nu 

există tehnologia necesară și dă exemple în acest sens. 

 D-l Primar ia cuvântul și spune că directorii unităților școlare trebuie să se ocupe de acest aspect, iar dacă 

au nevoie de ajutor, îi putem sprijini. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că  Consiliul Județean nu mai trimite consilieri la Școlile 1 și 4 și că poate se ia 

legătura cu inspectoratul în acest sens. 

 D-l Băilă Gheorghe spune că a văzut că cineva a început să toarne o fundația pe str. Florilor și întreabă 

dacă este legal. 

 D-na Arhitect-Șef spune că s-a eliberat o autorizație de construire pe strada Florilor. 
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 D-l Primar spune că dacă discutăm despre configurarea drumului acolo, aceasta este haotică, dar există 

PUZ în zonă. 

 D-l Băilă Gheorghe spune că, întrucât s-au făcut lucrări pe strada principală în ultima vreme, ocolitoarea 

este foarte circulată și ar trebui găsite soluții în acest sens. 

 D-l Stoea Gheorghe întreabă dacă avizele de branșament la apă, canalizare, gaz sunt însoțite de condiții 

clare de readucere a locului la starea inițială, întrucât pe str. Oituz, în dreptul nr. 15A a s-a intervenit și a rămas 

neasfaltat. 

 D-na Arhitect-Șef spune că există aceste condiții, care sunt date inclusiv la contractele de lucrări. 

 D-l Președinte întreabă dacă există și un termen în acest sens. 

 D-na Arhitect-Șef spune că termenul de readucere la starea inițială este de 48 h. 

 D-l Președinte întreabă dacă anumită dată calendaristică nu se mai emit avize de branșament. 

            D-na Arhitect-Șef spune că nu există vreo condiționate în acest sens. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că există două construcții pe str. Pinului, respectiv Mioriței care nu au forme 

legale de construire, cea de pe Pinului este în albia râului, iar cei de pe str. Mioriței, pe lângă că nu au forme 

legale de construcție tulbură și liniștea publică. 

 D-l Țăruș Nicolae Romeo spune că acolo au stat echipaje din 2 în 2 ore, li s-a dat amendă. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că situația s-a repetat. 

 D-l Țăruș Nicolae Romeo spune că s-a lăsat numărul de telefon în zonă dacă mai sunt probleme. 

 D-l Motoc Bogdan George spune că B-dul George Moroianu este greu circulabil și că nu înțelege ce 

înseamnă readucerea la starea inițială și întreabă dacă se va mai veni cu un alt strat de asfalt. 

 D-l Primar spune că cel mai simplu ar fi să nu se mai facă nimic, dar trebuie să se înțeleagă că e greu să 

se găsească constructori. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că s-a dus să-i verifice pe cei care realizează lucrări de canalizare pe str. 

Livezii și nu este nimic de comentat cu privire la execuție. 

 D-l Președinte spune că pe B-dul Brașovului face lucrări Compania Apa, iar lucrarea nu o preluăm noi, 

dar nu știe de ce Primăria nu poate interveni. 

 D-l  Géczi Gellért spune că noi predăm amplasamentul, la preluare ar trebuie văzut ce e de făcut. 

 D-l Președinte spune că a participat la ședințele consiliului de Administrație de la școala de unde face 

parte, dar nu are cunoștință de problemele semnalate de d-l consilier local Sterpu, nu s-a menționat o astfel de 

problemă. 

 D-l Munteanu Gheorghe spune că în urmă cu câteva luni s-a votat montarea de semafoare în preajma 

școlilor, unde situația o impune, dar nu s-a realizat. 

 D-l Bălan Eugen spune că se lucrează la documentație. 

 D-l Munteanu Gheorghe spune că săptămâna trecută a fost lovită o fetiță pe trecerea de pietoni de la 

Clubul Elevilor. Dumnealui mai întreabă dacă a ieșit documentația pentru Stațiunea Turistică de interes local și 

spune că un exemplu de reabilitare deosebită o reprezintă fațada clădirii din spatele benzinăria de la Doina  care 

o parte a fost reabilitată de proprietar, dar a rămas partea noastră  și ar trebui făcută. Dumnealui mai dorește să 

aducă mulțumiri din partea părinților de la secția maghiară pentru funcționarea clasei pregătitoare. 

 D-l Jitaru Ghreorghe că la intersecția str. Viitorului cu Aleea Episcop Popeea, la blocul cu alimentara 

există un teren care se poate surpa și că la parcarea dintre bl. 13-14 s-a surpat asfaltul chiar sub o mașină. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia întreabă când se asfaltează la ecoinsula către ieșirea spre str. Armata 

Română și dacă se rezolvă cu ridicarea gurilor de canal din Cart. Ștefan cel Mare. Dumneaei mai spune că vizavi 

locul de joacă de la ieșirea din Cart. Movilei este un canal și ar trebui luate măsuri de protecție și că traversarea 

de la intersecția str. Darie Magheru – Daniel Purcăroiu ar trebui semnalizată.  

 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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