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HOTARAREA Nr. 205 Data: 27.08.2020 

HOT A.RARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al §edin\ei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 

din data de 30 iulie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit 1n §edinta ordinara in data de 27.08.2020, 
Analizilnd Referatul de aprobare nr. 59585 din 19.08.2020 al ini\iatorului - Primar - ing. 

Popa Virgil, precum §i necesitatea §i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al §edintei 
anterioare a Consiliului Local al Municipiului Sacele, in confonnitate cu prevederile legale in 
materie; 

Luand la cuno§tin(a de con\inutul Procesului - verbal al §edin\ei anterioare a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele; 

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 59598 /19.08.2020 al Compartimentului Rela\ii 
Consiliul Local §i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; Legii nr. 84/2020 privind 
prelungirea mandatelor autorita\ilor administra\iei publice locale §i pentru modificarea art. 151 alin. 
(3) din Ordonan(a de urgen\a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum §i ale 
H.C.L. nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 
privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare §i Func\ionare al Consiliului Local al 
Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 129, alin. (l); art.133 alin. (!);art. 134 alin. (I) lit. a) art. 138, alin. (13)- (17); 
art. 139 alin. (!);art 196 alin. (!)lit. a); art. 197 alin. (1) §i art. 243, alin. (!), lit. a) privind Codul 
Administrativ, cu modificarile §i completarile ulterioare, 

HOT A RA~TE: 

;/··~r{\c~}'~Unic: Se aproba Procesul - verbal al §edin\ei ordinare a Consiliului Local al 
)'llluriJcipiului$~Qcl~ din data de 30 iulie 2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
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Red:~~at~I;1sp. Acaroaie Elena/5exJf 

CONTRASEMNA T PENTRU LEGALIT A TE 
SECRETARUL GENERALAL MUNICIPIULLUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotarilrea a fost adoptata: 15 voturi pentru, 0 impotriva, 0 ab\ineri t 
Nr. consilierilor in functie: 18 
Nr. consilierilor prezen\i la §edin(a: 17 - la momentul votului (d-na Hlavathy Zsuzsanna §i d-1 
Krista!y Laszlo nu participa la vpt) 
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JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

ANEx4 la H.C.L. nr.205127.08.2020 

Nr. 

PROCES VERBAL 
lncheiat la data 30.07.2020, orele 16,00, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara, desra~urata In format de 
videoconferinta, prin platforma on-line WEBEX 

Sedinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ~i ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea 
completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21. 11 .2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 25 iunie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2020 - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii utilizarii In anul 2020 a excedentului anual al bugetului 
local rezultat la lncheierea exercifiului financiar pe anul 2019 ~i rectificarii bugetului local ~i a bugetului 
institutiilor ~i activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 

856113.10.2017 In vederea garantarii In procent de 100% a obligafiilor de plata a avansului din fonduri 

nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investitii pentru dezvoltarea ~i modernizarea 

infrastructurii silvice In fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele", jud. Brasov ~i platii 

comisionului de garantare - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna iunie 2020 pentru cadrele 
didactice ~i personalul didactic auxiliar care l~i desra~oara activitatea profesionala In alta localitate decat cea 
de re~edinta - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

6. Proiect de hotarare privind instituirea unor faci litati fiscale la plata impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 
2020 ~i aprobarea procedurilor de acordare a facilitatiilor fiscale - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiilc 1, 4; 

7. Proiect de hotarare privind acordarea pentru anul ~colar 2020-2021 a pachetului cu rechizite ~colare ,,Primul 
ghiozdan" - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiilc 1, 3, 4; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Sacele pentru Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara ISO MEDIU In domeniul salubrizarii localitatilor din Jud. Bra~ov, pentru anul 
2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiilc 1, 4; 

9. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 137/28.05.2020 pentru aprobarea organigramei ~ i a 

Statului de functii ale Spitalului Municipal Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avizc Comisiile 1, 3, 4; 



l 0. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Spitalului Municipal 

Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

11. Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 2 m3 I familie, material lemnos 
pentru foe, sub forma de ajutor pentru incalzirea locuintei, unui numar de 100 familii nevoia~e, cu domiciliul 
in Municipiul Sacele ~i aprobarea criteriilor de acordare - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 48 me (77 metri steri) lemn de foe, 
pentru 1ncalzirea locuintelor, unui numar de 16 persoane veterani de razboi ~i vaduve de veterani de razboi 
din Municipiul Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

13. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L nr. 138/28.05.2020 privind aprobarea preturilor de 
pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior in vederea valorificarii acesteia catre 
operatorii economici, an de productie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 2 al H.C.L nr. 73/27.02.2020 privind insu~irea Raportului de 
evaluare, aprobarea vanzarii directe titularului contractului de concesiune ~i a pretului de vanzare pentru 
imobilul - teren situat In Municipiul Sacele, Str. Viitorului nr. 80 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexei la H.C.L nr.130/30.04.2020 privind aprobarea preturilor r' 
pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior In vederea valorificarii acesteia catre 
operatorii economici, an de productie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4 

16. Proiect de hotarare pentru 1ndreptarea unei erori materiale din Art. 3 al H.C.L. nr. 159/25.06.2020 ,,privind 
indexarea costului uni tar pe kilometru prevazut In Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 a gestiunii 
serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate In Municipiul 
Sacele, aprobat prin H.C.L. nr. 57I23.03.2017 ~i incheierea unui act aditional In acest sens'', precum ~i 
completarea Art. 1 din actul aditional Nr. 4/15.06.2020 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate In Municipiul Sacele nr. 
1/23.03.2017- initiator PRIM AR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 4. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,,Reabilitare constructii administrative ~i social culturale ~i 
schimbare de destinatie in Centru de zi pentru educatie timpurie, Municipiul Sacele" din cadrul obiectivului 
de investitii ,,DALI- Centru de zi - reamenajare ~i schimbare de destinatie" - initiator PRIMAR Ing. POf _ 

VIRGIL. 
Avizc Comisiile 1, 2, 4. 

18. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului 
situat in intravilanul Municipiului Sacele, In suprafafa de 43850 mp curfi-constructii, reprezentand Cartier 
Electroprecizia - tronson III - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

19. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele 
R.A. a imobilului inscris in CF nr. 117103 Sacele, proprietatea Municipiului Sacele, domeniul 
public - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

A vize Comisiilc 1, 2, 4. 
20. Proiect de hotarare privind darea In administrare catre ,,Liceul tehnologic Victor Jinga" 

a imobilelor inscrise in CF nr. 103923 Sacele, CF nr. 116677 Sacele, CF m. 105217 Sacele, CF nr. 105222 
Sacele, CF nr. 105246 Sacele, CF nr.105247 Sacele, CF nr. 103901 Sacele, CF m. 116869 Sacele, 
proprietatea Municipiului Sacele, domeniul public - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

21. Proiect de hotarare privind darea In administrare catre societatea Servicii Sacelene 
S.R.L. a imobilului lnscris In CF nr. 117104 Sacele, proprietatea Municipiului Sacele, domeniul 
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public - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4 

22. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor lnscrise CF 
nr.104528 Sacele, sub nr.top 1609/12/1 nr cad. 1400 si CF nr. 104529 Sacele sub nr.top 1609/12/2, nr.cad 
1401, categoria de folosinta curti-constructii situate in Municipiul Sacele str. Timi~ nr. 1 - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4 

23. Proiect de hotarare pentru respingerea plangerii prealabile nr. 50668/06.07.2020, formulata de Szen Eniko 
impotriva H.C.L. nr. 227 /24. l 0.2019 privind aprobarea unor facilitati fi scale ~i a procedurii de anulare a 
accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 
bugetului local al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau 
reprezentare in justitie in speta ce face obiectul dosarului nr. 609713/2020, avand ca obiect actiune in daune 
contractuale, aflat pe rolul Tribunalului Bucure~ti - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

25. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri de tip ANL, in regim de 
inchiriere de pe raza Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

26. Diverse. 
Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in 
semestrul I al anului 2020; 
Raportul de activitate al Managerului Spitalului Municipal Sacele; 
lnformare cu privire la Raportul de control nr. 2890/24.06.2020 al Cuqii de Conturi efectuat la Spitalul 
Municipal Sacele. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar - Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar - Ing. Gadea Sorin 

- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovat Alina -Arhitect-$ef 
- d-na Coman Rodica - $ef Serviciu Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P. 
- d-1 Branzea Ovidiu - $ef Serviciu Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
- d-na Pirvu Nicoleta - $ef Serviciu Asistenta Sociala 
- d-1 Mircioiu Sebastian - $ef Serviciu Impozite si Taxe Locale 
- d-1 Mangale Bogdan - $ef Birou Administrativ 
- d-na Bija Ileana - insp. Biroul Investitii 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 

- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 

In contextul evolufiei epidemiologice de la nivel national, in vederea prevenirii cazurilor de infectare cu 
coronavirusul SARS-COV-11, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 30.07.2020 s-a desfii~urat In 
format de videoconferinta, prin platfonna on-line WEBEX. 

La ~edinta au participat 16 consilieri locali, din cei 18 consilieri locali In functie, absentand d-na 
Hlavathy Zsuzsanna ~i d-1 Kristaly Laszlo. 

$edinta a fost prezidata de d-nul consilier local ing. Gadea Sorin. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele face apelul nominal, In conformitate cu prevederile legate 

In vigoare. 
D-1 Pre~edinte spune ca d-1 consilier local Jitaru Gheorghe va participa la aceasta ~edinta doar audio. 

D-nul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi, conform dispozitiei nr. 792/23.07.2020 ~i se aproba cu 
unanimitate (16 voturi pentru). 
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D-nul Prqedinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea Procesului - verbal al $edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data 
de 25 iunie 2020. 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l, cu 4 voturi, d-1 Geczi Gellert lipse~te temporar de la dezbateri 
Comisia nr. 2- aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare $i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 179. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al anului 2020. 
D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 4 voturi, d-1 Geczi Gellert lipse~te temporar de la dezbateri 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare $i se aproba cu 11 voturi pentru, 5 abtineri (d-1 Mure$an Dan Marius, 

d-1 Popa Marius Cristian, d-1 Nitescu Ciprian, d-1 Copot George Robert $i d-1 Sterpu Ciprian). H.C.L. nr. 180. 
D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

aprobarea modificarii utilizarii In anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la lncheierea 
exercitiului financiar pe anul 2019 $i rectificarii bugetului local ~i a bugetului institutiilor ~i activitatilor finant->te 
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020. 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l, cu 4 voturi, d-1 Geczi Gellert lipse~te temporar de la dezbateri 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 181. 
D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentrn 

aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.l 0.2017 In vederea 
garantarii In procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru 
implementarea proiectului ,,Investitii pentru dezvoltarea ~i modernizarea infrastructurii silvice in fondul 
forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele", jud. Brasov ~i platii comisionului de garantare. 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 4 voturi, d-1 Geczi Gellert lipse~te temporar de la dezbateri 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 182. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul m'. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna iunie 2020 pentru cadrele didactice $i personalul didactic 
auxiliar care 1$i desfii$oara activitatea profesionala In alta localitate decat cea de re$edinta. 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 4 voturi, d-1 Geczi Gellert lipse~te temporar de la dezbateri 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 183. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

instituirea unor facilitati fiscale la plata impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2020 ~i aprobarea procedurilor 
de acordare a facilitatiilor fiscale. 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l, cu 4 voturi, d-1 Geczi Gellert lipse~te temporar de la dezbateri 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 184. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, da citire proiectului 
de hotarare privind acordarea pentru anul ~colar 2020-2021 a pachetului cu rechizite ~colare ,,Primul ghiozdan". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (1 6 voturi pentru). H.C.L. nr. 185. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Sacele pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ISO 
MEDIU In domeniul salubrizarii localitatilor din Jud. Bra~ov, pentru anul 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 185. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi ~i da citire proiectului de hotarare 

privind modificarea H.C.L. nr. 137 /28.05.2020 pentru aprobarea organigramei ~ i a Statului de functii ale 
Spitalului Municipal Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 186. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Spitalului Municipal Sacele. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru) . H.C.L. nr. 187. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 2 1113 I familie, material lemnos pentru foe, sub forma de ajutor 
pentru lncalzirea locuintei, unui numar de I 00 familii nevoia~e, cu domiciliul In Municipiul Sacele ~i aprobarea 
criteriilor de acordare. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 188. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 48 me (77 metri steri) lemn de foe, pentru lncalzirea locuintelor, 
unui numar de 16 persoane veterani de razboi ~i vaduve de veterani de razboi din Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 189. 
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D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 
modificarea Anexei la H.C.L nr. 138/28.05.2020 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu 
strigare de masa lemnoasa pe picior in vederea valorificarii acesteia catre operatorii economici, an de productie 
2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisi ilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vat proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 191. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

modificarea art. 2 al H.C.L nr. 73/27.02.2020 privind insu~irea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii directe 
titularului contractului de concesiune ~i a pretului de vanzare pentru imobilul - teren situat in Municipiul Sacele, 
Str. Viitorului nr. 80. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m . 1 - aviz favorab il 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorab il. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 192. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

modificarea Anexei la H.C.L nr.1 30/30.04.2020 privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu 
strigare de masa lemnoasa pe picior in vederea valorificarii acesteia catre operatorii economici, an de productie 

2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vat proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 193. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de pentru 

lndreptarea unei erori materiale din Art. 3 al H.C.L. nr. 159/25.06.2020 ,,privind indexarea costului unitar pe 
kilometru prevazut in Contractul de delegare Nr. l din 23.03.20 17 a gestiunii serviciului de transport public 
local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Sacele, aprobat prin H.C.L. nr. 57/ 
23.03.2017 ~i incheierea unui act aditional in acest sens", precum ~i completarea Art. 1 din actul aditional Nr. 
4/15.06.2020 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze 
efectuat prin curse regulate in Municipiul Sacele nr. l/23.03.2017. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - a viz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vat proiectul de hotarare ~ i se aproba cu 15 voturi pentru ( d-1 Co pot George Robert lipse~te 

momentan). H.C.L. nr. 194. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea Documentatie i de avizare a lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a indicatorilor tehnico- economici 
pentru proiectul ,,Reabilitare constructii administrative ~i social culturale ~i schimbare de destinatie in Centru de 
zi pentru educatie timpurie, Municipiul Sacele" din cadrul obiectivului de investitii ,,DALI- Centru de zi -
reamenajare ~i schimbare de destinatie". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu o solicitare, respectiv punerea la dispozitie a unei copii dupa contractul de 

inchiriere cu Disz Tipo 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Mure~an Dan Marius spune ca a solicitat o copie dupa contractul de lnchiriere cu Disz Tipo, care ocupa 

un spatiu acolo, dar nu a fost transmisa. 
D-1 Pre~edinte propune ca pana a trnsmiterea documentului solicitat sa se treaca la punctul nr. 18 de pe 

ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a 
imobilului situat In intravilanul Municipiului Sacele, In suprafata de 43850 mp cuqi-constructii, reprezentand 
Cartier Electroprecizia - tronson III. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 196. 
D-nul Prqedinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind darea In administrare catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. a imobilului lnscris In CF nr. 
117103 Sacele, proprietatea Municipiului Sacele, domeniul public. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 197. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

darea In administrare catre ,,Liceul tehnologic Victor Jinga" a imobilelor lnscrise In CF nr. I 03923 Sacele, CF nr 
116677 Sacele, CF nr. 1052 17 Sacele, CF nr. 105222 Sacele, CF nr. 105246 Sacele, CF nr.10524 7 Sacele, CF nr 
l 03901 Sacele, CF nr. 11 6869 Sacele, proprietatea Municipiului Sacele, domeniul public. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 198. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

darea In administrare catre societatea Servicii Sacelene S.R.L. a imobilului lnscris In CF nr. 117104 Sacele, 
proprietatea Municipiului Sacele, domeniul public. 

Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
) Comisia nr. 2 - aviz favorabil 

Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 199. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

atestarea la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor lnscrise CF nr. l 04528 Sacele, sub nr.top 
1609/12/1 nr cad. 1400 si CF nr. 104529 Sacele sub nr.top 1609/12/2, m.cad 1401, categoria de fo losinta 
curti-constructii situate In Municipiul Sacele str. Timi~ nr. 1. 

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

Se supune la vot proiectul de hotarare ~ i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 200. 
D-nul Pre~edinte propune ca se treaca la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

pentru respingerea plangerii prealabile nr. 50668/06.07.2020, formulata de Szen Eniko lmpotriva H.C.L. nr. 
227/24.10.2019 privind aprobarea unor facilitati fi scale ~ i a procedurii de anulare a accesoriilor aferente 
obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.1 2.20 18 inclusiv, datorate bugetului local al 
Municipiului Sacele. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 16 voturi pentru). H.C.L. nr. 201. 
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D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea achizitionarii serviciilor de consul tan fa, asistenta juridica $i/sau reprezentare in justitie in speta ce 
face obiectul dosarului nr. 6097/3/2020, avand ca obiect actiune In daune contractuale, aflat pe rolul 
Tribunalului Bucure$ti. 

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 hotarare $i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 202. 
D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri de tip ANL, In regim de lnchiriere de pe raza 
Municipiului Sacele. 

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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru). H.C.L. nr. 203. 
D-1 Pre$edinte spune ca sunt $i informari inscrise pe ordinea de zi care au fost transmise $i electronic. 
D-1 Mure$an Dan Marius spune ca ar trebui sa se revina asupra punctului nr. 17 de pe ordinea de zi $i 

mentioneaza ca In cazul In care d-1 Primar poate confirma faptul ca ace! contract de lnchiriere care a fost solicitat 
nu se prelunge$te $i nu exista clauze care sa incumbe eventuale penalitati la lncheierea acestuia, nu exista 
probleme. 

D-1 Primar ia cuvantul $i spune ca nu exista astfel de clauze, ca existenta acestui contract nu afecteaza 
constructia cre$ei $i nu vor exista nici un fel de probleme. 

D-1 Nitescu Ciprian spune ca au existat probleme legate de autorizatia ISU, dar daca nu se va mai prelungi 
contractul este In ordine $i ca trebuie autorizate toate spatiile din cladire. 

D-1 Primar spune ca acest spatiu nu afecteaza noua cre$i'i. 
D-1 Sterpu Ciprian ia cuvantul $i spune ca voia sa lntrebe despre ce este vorba, dar a intuit subiectul din 

raspunsul d-lui Primar. 
D-nul Pre$edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, in consecinta, declara ~edinta inchisa, drept 

pentru cares-a intocmit rezentul Proces verbal. Orele: 16:40. 

* R0M~4 
PRE$EDI T E 
CONSI IE L 

Ing. GAD A 0 1''"'"''"'""''"'"11 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat eJ 
Insp. Aciiroaie El~ 
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