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         Anexă la H.C.L. 112/30.04.2020 
 
 
            
     JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

PROCES VERBAL 
 

 încheiat la data 09.04.2020, orele 16,00,  cu ocazia 
întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară convocată de 
îndată, desfășurată în format de videoconferință, prin platforma on-line WEBEX 

 
 
 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. art. art. 134 alin. (4) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 
ale H.C.L nr. 86/26.03.2020  pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 
privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al 
Municipiului  Săcele, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării sumei de 200.000 lei din bugetul local al Municipiului 

Săcele, în vederea acordării unor ajutoare sub formă de pachete cu produse alimentare de bază, 
persoanelor aflate în nevoie sociala și afectate de evolutia epidemiologica COVID – 19,  pe perioada stării 
de urgență instituite pe teritoriul României - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate 
integral din venituri proprii pe anul 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
 
 

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 Coman Rodica – Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare 
C.F.P 
         - d-na Pârvu Nicoleta – Șef Serviciu Asistență Socială   

                    - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic 
                    - d-na Acăroaie Elena – insp. Comp. Relații Consiliul Local. 
 

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local 
din data de 09.04.2020 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line WEBEX. 
            La şedinţă au participat  toți cei consilieri 18 consilieri locali în funcţie. 
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Gâdea Sorin. 

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

D-l Președinte propune ca intervențiile să fie de 1 min și fără drept la replică. 
D-l Popa Marius Cristian spune că dreptul la replică este obligatoriu, conform legii. 
D-l Președinte spune că se referă la dreptul de replică la replică, interpelare la interpelare.  
D-nul Preşedinte dă citire proiectului ordinii de zi și supune la vot ordinea de  zi,  care se aprobă 

cu 17 (d-l Jitaru Gheorghe lipsește momentan). 
            D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre privind  aprobarea alocării sumei de 200.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele, în 
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vederea acordării unor ajutoare sub formă de pachete cu produse alimentare de bază, persoanelor aflate în 
nevoie sociala și afectate de evolutia epidemiologica COVID – 19,  pe perioada stării de urgență instituite 
pe teritoriul României.   
             D-l Popa Marius Cristian spune că a depus un amendament care se referă la utilizarea celor 200 
mii lei în vederea achiziționării de produse cu specific în prevenirea infecției cu COVID 19, pentru 
cetățenii din Municipiul Săcele, respectiv măști, mănuși, dezinfectanți, menționând că esențială este 
prevenția, iar apoi ajutorarea unor categorii de persoane. 
            D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că dorește să facă o precizare, ceea ce a 
expus d-l consilier local Popa nu este un amendament, ci reprezintă o modificare de fond a proiectului de 
hotărâre. 
             D-l Popa Marius Cristian spune că principalul este alocarea celor 200 mii lei, ceea ce se modifică 
este conținutul pachetelor. 
             D-na Secretar General al Municipiului Săcele dă citire art. 139 alin. (12) din Codul 
Administrativ, respectiv: ,,Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de 
fond în conţinutul proiectului de hotărâre, la propunerea primarului, a secretarului sau a consilierilor 
locali şi cu acordul majorităţii consilierilor locali prezenţi, preşedintele de şedinţă retransmite proiectul 
de hotărâre, în vederea reexaminării de către iniţiator şi de către compartimentele de specialitate.ˮ 
 D-l Popa Marius Cristian spune că aceasta este interpretarea juridică dată de d-na Secretar 
General, dar pe fond este alocarea sumei de 200 mii lei, iar apoi rămân pachetele, care nu vor mai fi cu 
alimente, ci cu produse de igienă. 
 D-l Președinte spune că amendamentul propus de d-l consilier local Popa reprezintă o modificare 
de suprafață. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că sunt două amendamente, întrucât și d-l 
consilier local Nițescu a transmis și  dumnealui un amendament, pe care l-au și discutat și spune că 
acestea vor fi supuse la vot. 
 D-l Nițescu Ciprian ia cuvântul și prezintă modificările pe care le-a solicitat, respectiv la Cap. 1, 
pct. 1 din Metodologia de acordare. 
 D-l Bălășescu Marius spune că d-na consilier local Lungu a avut o intervenție în cadrul 
dezbaterilor on-line, potrivit căreia cei care au bani de mănuși și dezinfectant au și de mâncare, pe care o 
consideră perfect viabilă și consideră că trebuie avute în vedere două aspecte, respectiv siguranța 
medicală, care este individuală și de grup, iar cea colectivă în acest caz a fost bine asigurată de 
autoritățile locale, Spital, pe când cel de-al doilea aspect se referă la siguranța socială, individuală și de 
grup, iar atunci când în comunitate ai grupuri vulnerabile, acestea trebuie susținute în situații critice, 
întrucât devine periculos și atunci vorbim de prioritizare, unde nevoile de bază sunt primordiale, întrucât 
vorbim de ,,pandemia sărăcieiˮ. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că ar fi fost oportun să aibă pe masă soluții care să acopere ambele 
variante, care ar fi trebuit să meargă în paralel, iar referitor la ordinea de votare a amendamentelor, 
propune, deși cronologic primul amendament formulat este cel al d-lui Nițescu, să se supună la vot mai 
întâi amendamentul d-lui Popa, întrucât dacă se aprobă, se modifică radical proiectul de hotărâre. 
 D-l Viceprimar spune că dacă trece acesta, al doilea devine caduc. 
  D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că, în conformitate cu prevederile art. 138 
alin. (12) din Codul Administrativ, amendamentele se votează în ordinea în care au fost formulate. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu a trecut nici o lună de când o parte din persoanele 
aflate în nevoie socială au primit pachete cu produse de igienă.  
  D-l Géczi Gellért spune că ambele variante sunt binevenite, dar executivul ar trebui să solicite 
oferte pentru pachetele cu produse de igienă, pe modelul Baia Mare. 
 D-l Viceprimar spune că în ceea ce privește produsele de igienă, trebuie văzut dacă există 
cantitățile necesare. 
 Se supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Nițescu Ciprian în sensul 
modificării Cap. 1, pct. 1 din Anexă  şi se adoptă cu 18 voturi pentru. 
 Se supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Popa Marius Cristian,  în sensul 
utilizării celor 200 mii lei în vederea achiziționării de produse cu specific în prevenirea infecției cu 
COVID 19, pentru cetățenii din Municipiul Săcele, respectiv măști, mănuși, dezinfectanți şi se respinge 
cu 10 abțineri (d-l Géczi Gellért, d-na Lungu Mihaela, d-l Panait Bian Cristian,  d-l Kádár Tamás, d-l 
Kristály László, d-l Stoea Gheorghe, d-l Jitaru Gheorghe, d-l Băilă Gheorghe, d-l Gâdea Sorin, d-na 
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Hlavathy Zsuzsánna), 3 împotrivă (d-l Bălășescu Marius, d-na Voicescu Nicoleta, d-l Munteanu 
Gheorghe) și 5 voturi pentru (d-l Popa Marius Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Nițescu Ciprian, d-l 
Mureșan Dan Marius, d-l Copoț George Robert).  
         Se supune la vot  proiectul de hotărâre cu amendamenul inclus și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 
împotrivă (d-l Popa Marius Cristian). H.C.L. nr. 109.   
          D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre privind pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral 
din venituri proprii pe anul 2020. 
         D-l Géczi Gellért spune că are două întrebări cu privire la niște sume care urmează a fi alocate în 
urma acestei rectificări, respectiv suma de 33 mii lei solicitată de Biroul Administrativ pentru pergole în 
parcuri și consideră că nu este oportun acest lucru tocmai acum, suma respectivă ar putea fi prinsă la o 
altă rectificare, iar acum banii ar putea fi redirecționați pentru dezinfecție, Spital, etc. O altă întrebare o 
are vizavi de suma de 42 mii lei prevăzută pentru achiziționarea a 6 laptopuri și consideră că este cam 
mult pentru un laptop. 
 D-l Viceprimar spune, referitor la prima problemă, că se merge pe premisa că viața va reveni la 
normal, iar acele investiții în parcuri sunt absolut necesare și menționează că sumele pentru dezinfecție 
sunt acoperitoare, realizându-se 3 treceri pe domeniul public și 3 pentru scările de bloc. 
 D-l Géczi Gellért spune că s-ar putea achiziționa, din acești bani, materiale de protecție pentru 
personalul Primăriei. 
 D-l Primar spune că poate pare o investiție nepotrivită, dar aceste reparații din parcuri sunt 
imperios necesare pentru a evita producerea de accidente, atunci când parcurile se vor redeschide, iar în 
ceea ce privește laptopurile, când se va face achiziția, aceste sume vor scădea. 
 D-l Bălășescu Marius se raliază la cele spuse de antevorbitor și spune că trebuie să trăim normal, 
să previzionăm ce e de făcut după trecerea acestei perioade. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că împărtășeste cele spuse de d-l Primar cu privire la revenirea la 
normalittate, iar în acest sens solicită ca în contul destinat finanțărilor nerambursabile  să rămână o mică 
sumă de bani, pentru competițiile sportive, întrucât dacă rămân conturile goale nu știe dacă se mai poate 
face ceva. 
 D-l Popa Marius Cristian întreabă referitor la PCR care se va achiziționa de Spital, dacă este 
achiziționat la această sumă și împreună cu perifericele. 
 D-na Coman Rodica spune că se achiziționează cu tot ce ține de acest aparat. 
 D-l Primar spune că suma cuprinde toată linia și că este vorba de cel mai bun echipament de pe 
piață. 
            D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă se va achiziționa cu kit-uri sau fără. 
 D-l Primar spune că un test rapid este 20 lei, iar unul normal ajunge la 100 lei. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că în contract este menționat că firma va asigura și 
achiziționarea acestor teste. 
 D-l Viceprimar spune că testele vor fi achiziționate ulterior. 
 D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă s-a făcut deja procedura, în condițiile în care d-na 
consilier local Voicescu spune că ,, în contract este menționat ....ˮ. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu s-a făcut procedura, dar în contractul ce se va încheia 
va fi stipulat acest lucru. 
 D-l Popa Marius Cristian spune că dacă acest aparat include tot, prețul este echitabil. 
  Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere  (d-l Géczi 
Gellért). H.C.L. nr. 110.   
 D-l Bălășescu Marius spune că ar fi oportun să existe și o secțiune de diverse. 
 D-l Viceprimar spune că va prelua problemele sesizate telefonic. 
  D-l Bălășescu Marius întreabă ce se întâmplă cu circulația cetățenilor prin localitate, întrucât este 
o foarte mare aglomerație, inclusiv la magazine. 
 D-l Primar spune că se va lua legătura cu Comandantul Poliției Naționale în acest sens.    
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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  16:41. 
 
 
       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                        APROBAT 

 CONSILIER LOCAL,                                                         PRIMAR 
           Ing. GÂDEA SORIN                                                                         Ing. POPA VIRGIL 

                            
                                         
                                         
                      Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
             C.J. ZAMFIR GETA 

 
                                                                                                                         

 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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