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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 30.04.2020, orele 16,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 
videoconferință, prin platforma on-line WEBEX 

 
 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 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 Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 26 martie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată 

a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 9 aprilie 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale 
pentru anul 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2020 - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
privind proiectul  „DALI-  str. Morii reabilitare și modernizare” -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

6. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L.  nr.  96/26.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal „Zonă locuințe” - strada Ciucaș, Municipiul Săcele  -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire Service Auto”, DJ103A, 
Municipiul Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Construire clădire-sediu sucursală, 
sistematizare verticală și funcțiuni complementare”, strada Calea București, nr. 7C, Municipiul  
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Stație mixtă de distribuție carburanți - 
magazin stație, totem afișare prețuri, copertină, skid GPL”, strada Zizinului, Municipiul  
Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Zonă unități industriale, depozite și 
prestări servicii”, strada Electroprecizia (fostă Parcului), nr. 3, Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

11. Proiect de de hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Construire depozit, birouri, amenajări 
exterioare, împrejmuie și racorduri utilități”, strada Ecologiștilor, Municipiul  
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Săcele  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
        Avize Comisiile 1, 2, 4; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Gârcinul Mic”, Municipiul  

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de  
locuințe” - strada Nouă, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin de retail și hale de 
producție și depozitare”, str. Câmpului, nr. 97, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
15. Proiect de hotărâre  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor 

categoria de  folosință ape curgătoare HC 1636-tronson I în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I în 
suprafață de 433 mp  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
16. Proiect de hotărâre  privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile 

categoria de  folosință drumuri de exploatare   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4  

17. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc către Casa  
Evanghelică  a  Ceangăilor - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

18. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 16 
pensionari silvici - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/27.02.2020 privind constituirea 
fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă 
pe picior  în vederea valorificării acesteia către  operatorii economici, an de  
producție 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul închiriat către S.C. Farmacia  
Precizia S.R.L. și încheierea unui act aditional în acest sens  - iniţiator PRIMAR Ing. 
 POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4. 

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică  
 și/sau reprezentare în justiție cu privire la ultimile misiuni de audit efectuate la UAT Municipiul  
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1,  4. 
 

23. Diverse. 
- Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor trasate de Camera a de Conturi Brașov 

prin Decizia nr. 38/04.12.2018; 
- Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor trasate de Camera de Conturi Brașov 

prin Decizia nr. 87/27.10.2014; 
- Informare PUZ Zona Centrală. 

 
 

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 Mircioiu Sebastian - Șef  Serviciu Impozite și Taxe Locale 
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                   - d-l Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
- d-l Mangale Bogdan –Șef  Birou Administrativ 
- d-na Pantilimon Camelia – Biroul Investiții 

                    - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic  
                   - d-na Acăroaie Elena – insp. Comp. Relații Consiliul Local 
 
            La şedinţă au participat  toți cei 18 consilieri locali funcţie. 
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Gâdea Sorin.  

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

D-l Președinte spune că d-l  consilier local Jitaru Gheorghe va participa la această ședință doar audio și 
dă cuvântul d-lui Primar.  

     D-l Primar ia cuvântul și anunță că,  în temeiul art. 136 alin. (11)  din din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „Iniţiatorul proiectului îl poate  
retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea acestuia”,  retrage de pe ordinea de zi punctul nr. 22 
 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție cu  
privire la ultimile misiuni de audit efectuate la UAT Municipiul Săcele 
           D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost modificată, cu retragerea punctului nr. 22 și 
conform dispoziției nr. 549/23.04.2020 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 
           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 
hotărâre  privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele 
din data de 26 martie 2020.   
         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. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 111. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al 
 Municipiului Săcele din data de 9 aprilie 2020. 

         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. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 112. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2021.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 4 voturi pentru, d-l Mureșan Dan Marius nu participă la vot 
Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă au fost corectate erorile materiale. 
D-na General al Municipiului spune că s-au realizat corecțiile necesare. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 113. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 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  proiectul de hotărâre și se aprobă 13 voturi  pentru,  5 abțineri. H.C.L. nr. 114. 
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        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI-  str. 
Morii reabilitare și modernizare”.  
        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. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 115. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre  
pentru completarea H.C.L.  nr.  96/26.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe”-  
strada Ciucaș, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 116. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire Service Auto”, DJ103A, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 117. 
          D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Construire clădire-sediu sucursală, sistematizare verticală și funcțiuni 
complementare”, strada Calea București, nr. 7C, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 118. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

 privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Stație mixtă de distribuție carburanți - magazin stație, totem 
afișare prețuri, copertină, skid GPL”, strada Zizinului, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 119. 
      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre  
privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Zonă unități industriale, depozite și prestări servicii”, strada 
 Electroprecizia (fostă Parcului), nr. 3, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 120. 
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D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ,,Construire depozit, birouri, amenajări exterioare, împrejmuie și racorduri 
utilități”, strada Ecologiștilor, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 121. 
       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Gârcinul Mic”, Municipiul  
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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 122. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire ansamblu de locuințe” - strada Nouă, Municipiul 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 Hlavathy Zsuzsánna spune că dorește să se consemneze că nu participă la vot, deoarece este în relație 

de rudenie cu proprietarul inițial, despre care a înțeles că va avea unele beneficii. 
       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 123. (D-na Hlavathy 
Zsuzsánna nu participă la vot). 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire magazin de retail și hale de producție și depozitare”, str. 
Câmpului, nr. 97, Municipiul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 124. 
 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape 
curgătoare HC 1636-tronson I în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I în suprafață de 433 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 125. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile categoria de  folosință drumuri 
de exploatare. 
        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.  
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D-l Popa Marius Cristian solicită ca pe viitor să se transmită pentru astfel de proiecte și planul de încadrare 
în zonă, acum transmițându-se ulterior. 

D-na Secretar General al Municipiului spune că s-a consemnat, se va transmite documentația completă. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 126. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 30 mst lemn de foc către Casa  Evanghelică  a  Ceangăilor. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 abținere ( d-l Mureșan Dan Marius) 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

      Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi  pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan). H.C.L. nr. 
127.   
    D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 16 pensionari silvici. 
     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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 128. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/27.02.2020 privind constituirea fondului de accesibilizare al 
pădurilor pentru anul 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 129. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior  în vederea valorificării 
acesteia către  operatorii economici, an 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 130. 
      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind  

prelungirea duratei de închiriere pentru spațiul închiriat către S.C. Farmacia Precizia S.R.L. și încheierea 
 unui act aditional în acest sens. 

         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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 131. 
         D-l Președinte spune că pe ordinea de zi sunt înscrise și trei informări, care au fost transmise și întreabă 
dacă există interpelări cu privire la acestea. 
 D-l Géczi Gellért spune că ar fi interesat cu privire la poziția Primăriei Municipiului Săcele cu privire la 
solicitările cetățenilor referitoare la PUZ Zona Centrală.  

D-na Arhitect-Șef spune că propunerea de modificare a PUZ-ului menționat, având drept scop realizarea 
unor noi căi de acces la proprietăți private, nu este oportună, astfel de reglementări nefiind cuprinse în tema 
de proiectare care a stat la baza elaborării documentației. O eventuală completare a temei de proiectare în 
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acest sens, ar duce la refacerea întregii documentații de urbanism și a studiilor de fundamentare realizate și, în 
consecință, la prelungirea tuturor termenelor de finalizare a contractului de servicii semnat la începutul anului 
2018. La acestea s-ar adăuga toate costurile suplimentare. 
 D-l Președinte propune ca sesizările d-nilor și d-nelor consilieri să fie transmise telefonic. 
        D-l Primar spune că are câteva precizări cu privire la situația epidemiologică la nivel de municipalitate, 
menționând că situația este sub control, cu un număr mic de cazuri de persoane aflate în autoizolare, respectiv 
în carantină, că situația în Cart. Gârcini este sub control, iar la nivel de Spitalul Municipal nu este nici o 
problemă.  

 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.  Orele: 16:27. 
 
 
 
 
 
    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

        CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
      Ing. GÂDEA SORIN                                                                  
 

                                                                            
 
 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena      
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