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    JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

  SĂCELE 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 18.08.2020, orele 15,00,  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 extraordinara a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1), alin. (4) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 

84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea 

art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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 proiectului „Consolidarea capacității Spitalului 

Municipal Săcele, jud. Brașov,  de a gestiona criza sanitară generată de Covid-19” și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenti  - 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-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic 

        - Dl Matei Ion – Comp Fond locativ spatii cu alta destinatie 

 

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 18.06.2020 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line WEBEX. 

            La şedinţă au participat 13 consilieri  locali,  din totalul de 18 consilieri locali în funcţie, 

absentând d-l Mureșan Dan Marius, d-l Popa Marius Cristian, d-na Lungu Mihaela, d-na Hlavathy 

Zsuzsánna si Dl. Sterpu Ciprian. 

            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Gâdea Sorin, care in introducere a supus la vot 

ordinea de zi, aprobata cu un numar de 13 voturi pentru. 

            In continuare, d-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire 

proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității Spitalului Municipal 

Săcele, jud. Brașov,  de a gestiona criza sanitară generată de Covid-19” și a indicatorilor tehnico-

economici aferenti.   

            Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  13 voturi pentru.  (H.C.L. nr. 204).    

             Dl Primar ia cuvantul si multumeste domnilor consilieri pentru participare si precizeaza faptul ca 

este un proiect foarte important pentru Spitalul Municipal Sacele  fiind un proiect pe fonduri europene, 

anumite echipamente fiind deja achizitionate urmand sa se recupereze investitiile, restul echipamentelor 

ce urmeaza a fi achizitionate fiind de o mare importanta pentru functionarea optima a unitatii spitalicesti. 

Totodata precizeaza faptul ca de implementarea proiectului se va ocupa echipa de implementare 

constituita la nivelul spitalului. 
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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  15:10. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

        CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

      Ing. GÂDEA SORIN                                                                                                                            

 

 

 Elaborat 

         CJ Dascălu Bianca 

 

 

 

 

 

 

 


