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HOTARAREA Nr. 271 Data: 17.12.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 

din data de 26 noiembrie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 17.12.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 78906 din 10.12.2020 al initiatorului - Primar ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, in confo1mitate cu prevederile legale in materie; 

Luand la cuno~tinta de continutul Procesului - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele; 

Avand in vedere Rapmtul de specialitate nr. 78907/10.12.2020 al Compartimentului Relatii 
Consiliul Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor n01mative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 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 Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul ait. 129, alin. (l); art. 133 alin. (l); ait. 134 alin. (1) lit. a); art. 138, alin. (13) - (17); 
art. 139 alin. (1); art 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i ait. 243 alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

j\rt~c.qt-l:Jn'c: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Mu9'iBp~iJLsitcel~ · n data de 26 noiembrie 2020, conform anexei care face pa1te integranta din 
pn&enta lrotarare. . . * 
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~EqINTE DE SEDI.NTA 
NSILJER: LOCAL I 
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Redactat: lnsp. -Acilroaie Elena15ex.t 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost adoptata: 17 voturi pentru, 0 1mpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor in functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 17 



JUDETUL BRA$0V 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

A11ex<'i la HCL nr. 271117.12.2020 

Nr. 

PROCES VERBAL 
1ncheiat la data 26.11.2020, orele I 5,00, cu ocazia 

intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele 1n ~edinta ordinara, des!a~urata in format de 
videoconferinta, printr-o platforma on-line 

Sedinta ordinara a fost convocata 1n conformitate cu prevederile art. 133 alin . (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21. l l.20 l 9 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele, 
avand urmatoarea ordine de zi: 

l. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 1 I noiembrie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POP A 

VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sacele d-lui prof. 
universitar dr. Gheorghe MUNTEANU- initiator consilieri locali, ing. Voicescu Nicoleta Teonia ~i prof: 
Munteanu Gheorghe. 

Avize Comisiile 1, 3, 4. 
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile 

din domeniul privat al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

4. Proiect de hotan1re pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna septembrie, octombrie 
2020 pentru cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care 1~i des!a~oara activitatea profesionala 1n alta 

) localitate decat cea de re~edinta - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotarare privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face paite din Consiliul de administratie 

al Spitalului Municipal Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire 

locuinta'' - str. Campului, nr. 77A, Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2,4. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire trei case de 
vacanta" - str. Timocului, nr. 47, Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire pensiune din fonduri europene", 

strada Morii f.n., extravilan Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece - Camping Darste, 

Municipiul Sacele - initiator PRlMAR Ing. POP A VIRGIL. 



Avize Comisiile 1, 2, 4; 
10. Proiect de hotarare privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei rara T.V.A., din 

bugetul Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A., catre Primaria Municipiului Sacele, reprezentand 

pomi de Craciun - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

11. Proiect de hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a cate 6 me de lemn de foe pensionarilor 
silvici Arsu Laguti Gheorghe ~i Nitescu Adrian Valentin - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza 
din fondul forestier, proprietatea publica a Municipiului Sacele ~i a metodologiei de fundamentare a pretului 
de pornire la licitatiile pentru masa lemnoasa pe picior oferita la vanzare, pentru anul de productie 2021 -

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

13. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului 
elevilor din Municipiul Sacele la educatie online" - cod SMIS 144632 ~i a cheltuielilor generate de 
implementarea acestuia - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

) 14. Proiect de hotarai;:e privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul ,,Infiintare Centru socio-medical in ZUM (SF)" in Municipiul Sacele - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Vulcan" din cadrul 
obiectivului de investitii,, DALI - str. Vulcan - reabilitare ~i modernizare"- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de lnterventii (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Aleea Brandu~elor" din 

cadrul obiectivului de investitii ,, DALI - str. Aleea Brandu~elor - reabilitare ~i 
modernizare" - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4; 

)
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~1 i 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Baciului ,, din cadru 
obiectivului de investitii,, DALI - str. Baciului - reabilitare ~i modernizare" - initiator PRIMAR Ing. POPI 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Brandu~elor" din cadrul 

obiectivului de investitii ,, DALI - str. Brandu~elor - reabilitare ~i modernizare"- initiator PRIMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Fanetii" din cadrul 
obiectivului de investitii ,, DALI - str. Fanetii - reabilitare ~i modernizare"- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Noua (tronson str. Noua 
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- str. Baciului), din cadrul obiectivului de investitii DALI - str. Noua - reabilitare ~i modernizare"- initiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau 

reprezentare in justitie in vederea solutionarii unor cauze civile aflate pe rolul instantelor judecatore~ti -

initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

22. Diverse. 

La ~edinta au participat: 

- d-1 Primar - Ing. Popa Virgil 

- d-1 Viceprimar - Ing. Geczi Gellert 

- d-na Secretar General al Municipiului Sa.cele - C.J. Zamfir Geta 

- d-na Roznovat Alina - Arhitect-~ef 

- d-1 Mangale Bogdan - ~ef Birou Administrativ 

- d-1 Bija Ileana - insp. Birou lnvestitii 

- d-1 Jinga Ovidiu - insp. Biroul Investitii 

- d-1 Plastir Florin - insp. Comp. Transport 

- d-1 Matei Ion- Comp. Fond locativ, spatii cu alta destinatie 

- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 

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

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, in vederea prevenirii cazurilor de infectare cu 

coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 26.11.2020 se desra~oara in 

format de videoconferinta, printr-o platfo1ma on-line. 

~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Gadea Sorin. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele face apelul nominal, in confo1mitate cu prevederile legale 

in vigoare. 

La ~edinta participa toti cei 19 consilieri locali functie. 

D-na Secretar General spune ca, 'inainte de a se intra in ordinea de zi, dore~te sa dea citire prevederilor 

art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, mai ales 

pentru consilierii locali aflati la primul mandat, respectiv: 

,, (l)Alesul local a.flat fn conflict de interese fn condi/iile previizute de cartea I titlul IV din Legea nr. 

16112003, cu modifidirile # completarile ulterioare, are obliga/ia sii se ab/inii de la emiferea sau participarea 

la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la fncheierea sau participarea la fncheierea actului juridic 

re5pectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

a) so/, so/ie sau rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv; 
b) orice persoaniifizicii saujuridicafa/a de care alesul local are calitatea de debitor al unei obliga{ii; 

c) o societate la care define calitatea de asocial unic ori func/ia de administrator sau de la care ob/ine 

venituri; 

d) o altii autoritate din care face parle; 

e) orice persoanafizica saujuridica, alta decaf autoritatea din care face parte, care afacut o platii catre 

aces/a sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

j) asocia/ie saufunda{ie din care face parte. 

(2) ln exercitarea func/iei, consilierul local sau consilierul jude/ean a.fl.at fn una dintre silua/iile 

prevazute la a/in. (1) are obligafia sa anunfe la fnceputul ~·edin{ei consiliului local, respectiv a consiliului 
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judefean interesul personal pe care fl are la adoptarea hotiirarii respective, anun/ care se consemneazii fn mod 

obligatoriu fn procesul-verbal al $edin/ei. 

(3) Ulterior anunfiirii interesului personal, consilierul local sau jude/ean nu mai esle luat fn calcul pentru 

cvorumul necesar adoptiirii hotiiriirii consiliului cu privire la care acesta $i-a anunfat interesul ~·i nu are drepl 

de vot la adoptarea acestei hotiirari. 

(4) Actele administrative emise ori adopt ate sau actele juridice fncheiate cu fnciilcarea prevederilor a/in. (I) 

sunt lovite de nulitate absolutii fn condi/iile Legii nr. 17612010, cu modificarile ~·i completiirile ulterioare. 

(5) Fapta ale~·ilor locali de a fnciilca prevederile alin. (I) $i legisla/ia fn materie privind conflictul de 

interese constitute abatere disciplinari'i $i se sancfioneazii cu diminuarea indemnizafiei cu 10% pe o perioada de 

maximum 6 !uni. " 

) 

in contextul celor expuse anterior, d-na Secretar General spune ca are o lntrebare pentru d-na Paniti, 

respectiv, daca, avand In vedere societatile pe care le detine cu activitate In domeniul prelucrarii lemnului, 
participa la vot la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi. 

D-na Paniti Izabella spune ca nu are nici o problema In acest sens, firma este societate comerciala. 
D-na Secretar General 1ntreaba daca societatea dumneaei paiticipa la licitatiile pentru cumpararea de 

material lemnos de la RPLP Sacele R.A. 
D-na Paniti Izabella spune ca societatea Paniti Impex nu paiticipa la licitatii. 

D-na Secretar spune ca doar a pus o lntrebare, pentru a se avea In vedere acest aspect. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca nu va participa la vot la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi ~i 

considera ca la acest punct nu ar trebui sa voteze nici d-l consilier local Glndac Nicolae, 1ntrucat face parte din 
Consiliul Director al GAL, care la randul sau va aproba acest proiect. 

D-na Secretar General 11 lntreaba pe d-l consilier local Glndac daca pentru punctul nr. 14 de pe ordinea 
de zi l~i exercita dreptul la vot, In contextul a ceea ce a afinnat d-na consilier local Voicescu. 

D-1 Glndac Nicolae spune ca l~i exercita dreptul la vot, lntrucat nu este angajat acolo, nu are nici un 
beneficiu. 

D-l Pre~edinte spune ca In baza Dispozitiei nr. 1308/19.11.2020 s-a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Sacele In ~edinta ordinara pentru data de 26.11.2020, orele 15:00 ~i da cuvantul d-lui Primm· pentru 
suplimentarea ordinii de zi. 

D-l Primar face cunoscut temeiul legal In baza caruia functioneaza suplimentarea ordinii de zi ~i anunfa 
care sunt proiecte de hotarare avute In vedere, respectiv: 

22. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului institutiilor ~i 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - initiator Primar Ing. Popa Virgil; 
' 23. Proiect de hotarare privind aprobarea unor faciliti'iti pe mijloacele de transport public local de 

calatori din Municipiul Sacele, apai1inand societatii Servicii Sacelene S.R.L. - initiator Primar Ing. Popa Virgil. 
24. Diverse 

lnformare cu privire la Decizia Curtii de Conturi nr. 7 /12.11.2020, emisa ca urmare a actiunii de control 
efectuate la RPLP Sacele R.A.; 
Informare Servicii Sacelene S.R.L. cu privire la: masuri Decizia 24/20.03.2014 a Curtii de Conturi. 
D-nul Pre~edinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 2 puncte mentionate de d-l Primar ~i se 

aproba cu unanimitate, iar apoi supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost suplimentata ~i se aproba cu 
unanimitate (19 voturi pentru). 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de 1ndata a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele din data de 11 noiembrie 2020. 

D-na Secretar mentioneaza ca s-au efectuat modificarile solicitate pe comisii. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia nr. l - aviz favorabil , cu 1ndreptarea erorilor materiale semnalate 

Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu discutii In plen 

4 



) 

Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu rectificarea celor expuse pe comisii 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca a adresat de mai multe rugamintea aparatului de lucru al Consiliului 

Local sa redacteze cat mai fidel ceea ce s-a discutat in ~edinte . 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i face precizarea ca, 'in conformittae cu prevederile art. 138 alin. (13) din 
O.U.G. nr. 57/2019, procesul verbal este o sinteza a celor discutate, nu o stenograma. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca aceasta discutie s-a pm1at ~i pe comisii ~i este de acord cu cele spuse de 
d-na Secretar General, insa 'in cronologia faptelor care s-au intamplat acolo, nu are nici o legatura cu ceea ce 
expune acum d-na Secretai· General. 

D-na Secretar General spune ca a venit de fiecare data cu rugamintea, ca ~i acum, ca la comisii daca se 
dore~te sa se consemneze ceva in procesul verbal, sa se solicite ~i se va consemna. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca a~a s-a ~i intamplat. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 246. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Sacele d-lui prof. universitar dr. 
Gheorghe MUNTEANU. 

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. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia anunta ca este prezenta 'intreaga comisie de numarare a voturilor. 
D-1 Pre~edinte propune o scm1a pauza pentru a se putea efectua numararea buletinelor de vot. 

Se anunta rezultatul votului secret, respectiv 18 voturi pentru, 1 impotriva. H.C.L. nr. 247. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind metodologia de vanzare a bunurilor imobile din domeniul 
privat al Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 voturi impotriva 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu modificarile aduse 
D-na Secretar General face precizarea ca s-au efectuat toate modificarile solicitate, d-1 consilier local Popa 

a primit regulamentul cu modificarile !acute. 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 248. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transp011 pe luna septembrie, octombrie 2020 pentru 
cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care i~i desra~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 
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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 249. 
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D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Consiliul de administratie al Spitalului 
Municipal Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu propuneri 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu propuneri 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea ca d-na consilier local Stoica Gabriela sa fie membru titular in 

comisie. 
D-na Secretar General face precizarea ca pe buletinul de vot s-a trecut propunerea executivului, iar In 

continuare propunerile care au rezidat din comisii. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca are o singura remarca, respectiv faptul ca la punctele care tin de 

competenta Consiliului Local sa desemneze reprezentanti ~i sa-i ~i voteze, sa nu se mai primeasca de la executiv 

ni~te liste gata completate. 
D-na Secretar General spune ca executivul are voie sa faca propuneri, care pot fi sau nu agreate, dar nu 

interzice nimeni ca executivul sa faca propuneri. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca poate se dore~te sa fie in locul legislativului. 

D-na Secretar spune ca nu acest lucru se dore~te, ci ca executivul are voie sa faca propuneri care pot fi 

votate sau nu. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca nu a invinuit ca executivul face propuneri, ci a venit cu rugamintea de a 

nu mai fi !acute. 
D-na Secretar General spune ca initiatorul proiectului de hotarare este d-1 Primat', care poate veni cu 

propuneri, conform legislatiei in vigoare. 

D-1 Primar spune ca executivul va face propuneri pentru ca are acest drept. 
D-1 Viceprimar spune ca au fost zeci de hotarari votate in legislatura trecuta ~i in legislatura 2012-2016, 

uncle au fost !acute propuneri de catre executiv pentru nominalizarea diver~ilor candidati in diverse funqii ~i nu 
au fost inregistrate nici un fel de probleme. 

D-1 Pre~edinte spune ca nu exista aici viciu de forma sau viciu legislativ. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca dore~te sa-i raspunda d-lui Viceprimar, mentionand ca ceea ce a solicitat 

este pentru viitor, nu se referea la trecut. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia da citire rezultatului votului secret, respectiv, d-na Voicescu Nicoleta 

Teonia- membru titular: 10 voturi pentru, 6 impotriva; - d-1 Toth Sandor - membru titular: 12 voturi pentru, 4 
1'mpotriva ; - d-na Coman Felicia - membru supleant: 12 voturi pentru, 3 impotriva; - d-na Stoica Gabriela -

membru titular: 6 voturi pentru, 10 impotriva; - d-na Coman Felicia - membru titular: 2 voturi pentru, 14 

impotriva, mentionand ca 3 buletine de vot sunt nule, intrucat nu s-au inscriptionat pe ele la fiecare pozitie 

t. " d " op mnea ,,nu sau ,, a . 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i lntreaba de ce 3 buletine sunt nule, nu au nimic completat pe ele ~i 

roaga sa se arate la camera buletinele in cauza. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca nu sunt completate toate rubricile. 
D-na Secretar General spune ca la persoanele la care sunt completate, nu sunt nule, nu se anuleaza tot 

buletinul, votul este nul pentru persoana care nu are ,,X" nici la ,,nu", nici la ,,da", ca atare solicita sa se reia 

centralizarea rezultatelor. 
D-1 Viceprimar lntreaba daca nu se respecta aceea~i procedura care s-a pus in aplicare la alegerea 

viceprimarului, adica fiecare buletin, In mod obligatoriu, trebuia sa contina numarul de X-uri egal cu numarul 

candidatilor, respectiv aici 5 X. 
D-na Secretar General spune ca acolo era vorba de o singura persoana pe buletin, aici sunt 5 pozitii, doar 

daca era buletin pentru fiecare persoana, in acest caz consideram ca ~i cum am avea 5 buletine de vot, respectiv 
pentru fiecare persoana un buletin. Dumneaei spune ca la fiecare persoana trebuie sa iasa cifra 19 la rezultat. 
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D-na Voicescu Nicoleta Teonia da citire rezultatului votului secret, final , astfel: d-na Voicescu Nicoleta 
Teonia- membru titular: 11 voturi pentru, 6 'impotriva, 2 voturi nule; - d-1 Toth Sandor - membru titular: 13 
voturi pentru, 4 'impotriva ; 2 voturi nule; - d-na Coman Felicia - membru supleant: 15 voturi pentru, 3 
'impotriva; 1 vot nul; - d-na Stoica Gabriela - membru titular: 9 voturi pentru, 10 'impotriva; - d-na Coman 
Felicia - membru titular: 3 voturi pentru, 14 'impotriva, 2 voturi nule. 

( ) 

D-na Secretar General spune ca acum ies 19 voturi la fiecare. 
D-1 Pre~edinte spune ca membrii In Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Sacele vor fi d-na 

Voicescu Nicoleta Teonia ~i d-1 Toth Sandor - titulari, iar d-na Coman Felicia - membru supleant. H.C.L. nr. 
250. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire locuinta" - str. Campului, nr. 77A, 
Municipiul Sacele. 

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 :;ii se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 251. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire trei case de vacanta" - str. 

Timocului, nr. 47, Municipiul Sacele. 
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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 252. 
D-1 Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire pensiune din fonduri europene'', strada Morii f.n., 
extravilan Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 abtineri 

I ) Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 abtineri 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 abtineri. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 10 voturi pentru, 9 voturi abtineri (d-na Busuioc 

Anca, d-1 Costea Catalin-Ionut, d-1 Florescu Marius, d-1 G'i:ndac Nicolae, d-na Paniti Izabella, d-1 Paraipan 
George-Horatiu, d-1 Popa Marius Cristian, d-na Stoica Gabriela :;;i d-na Popescu Gabriela). Din cauza unor 
probleme de conexiune, d-1 consilier local Toth Sandor participa la vot doar audio (prin telefon). H.C.L. nr. 253. 

D-1 Pre~edinte propune ca sa se treadi la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece - Camping Darste, Municipiul 
Sacele. 

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. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). Din cauza unor 
probleme de conexiune, d-1 consilier local Toth Sandor participa la vot doar audio (prin telefon). H.C.L. nr. 254. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei !ara T.V.A., din bugetul Regiei 
Publice Locale a Padurilor Sacele R.A., catre Primaria Municipiului Sacele, reprezentand pomi de Craciun. 

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 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). Din cauza unor 

probleme de conexiune, d-1 consilier local Toth Sandor pai1icipa la vot doar audio (prin telefon). H.C.L. nr. 255. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind acordarea, cu titlu gratuit, a cate 6 me de lemn de foe pensionarilor silvici Arsu Laguti 

Gheorghe ~i Nitescu Adrian Valentin. 

( ) 

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 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
Seda citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Arsu Laguti Gheorghe: 18 voturi pentru, 1 impotriva; 

d-1 Nitescu Adrian Valentin: 17 voturi pentru, 1 l'mpotriva, 1 vot nul. H.C.L. m., 256. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea preturilor de referinta ale masei lemnoase pe picior care se recolteaza din fondul 
forestier, proprietatea publica a Municipiului Sacele ~i a metodologiei de fundamentare a pretului de pornire la 
licitatiile pentru masa lemnoasa pe picior oferita la vanzare, pentru anul de produqie 2021 . 

D-nul Pre~edin:te solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 257. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea proiectului ,,Achizitia de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din 
Municipiul Sacele la educatie online" - cod SMIS 144632 ~i a cheltuielilor generate de implementarea acestuia. 

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, cu mentiunea de a se transmite documentele trimise de ~coli ( ceea ce s-a ~i 

realizat). 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. m., 258. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
,,infiintare Centru socio-medical in ZUM (SF)" in Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Paniti Izabella spune ca a studiat Ghidul referitor la acest proiect, a inteles ca este pe fonduri 

europene, pe Axa prioritara nr. 9, a vazut ca te1menul de depunere a documentatie este 31 decembrie 2020 ~i ar 
dori sa primeasca ni~te info1matii cu privire la modalitatea de intocmire a acestui proiect, cine face acest proiect 

~i cum considera ca va fi finalizat ~i depus acest proiect pana la 31 decembrie 2020, in conditiile in care la 
Primaria Sacele nu exista departament sau birou pentru fonduri europene. 

D-na Blja Ileana ia cuvantul ~i spune ca avem un consultant care va scrie acest proiect ~i 11 va depune in 
term en. 

D-na Paniti Izabella spune di ar dori sa ~tie numele consultantului ~i cum va fi remunerat acest consultant. 
D-1 Pre~edinte spune ca d-na Paniti solicita anumite date, pe o anumita lege, date care pot fi solicitate in 

sens. 

D-na Paniti Izabella spune ca este vorba strict de acest proiect, ca trebuie sa se ~tie daca este vorba de un 
consultant. 

D-na Bija Ileana spune ca este vorba de un consultant, care are un contract cu noi ~i este o cheltuiala 
eligibila. 

D-na Paniti Izabella spune ca nu contesta faptul ca este o cheltuiala eligibila, fiecare proiect contine 
' consultanta ca ~i suma eligibila, dar considera ca trebuie informat Consiliul Local referitor la aceste aspecte. 

D-l Primar spune ca daca d-na consilier local Paniti dore~te ceva punctual, contractul cu consultantul sau 
altceva, i se va pune la dispozitie. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 18 voturi pentru (d-na Voicescu Nicoleta Teonia nu 
participa la vot). H.C.L. nr. 259. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modemizare strada Vulcan" din cadrul obiectivului de 
investitii ,, DALI - str. Vulcan - reabilitare ~i modernizare". 

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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 260. 

D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de lnterventii (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitare ~i modemizare strada Aleea Brandu~elor" din cadrul 
obiectivului de investitii,, DALI - str. Aleea Brandu~elor - reabilitare ~i modernizare". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu discutii 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca vrea sa intrebe executivul, intrebarea fiind valabila ~i pentru str. Aleea 

Brandu~elor, str. Brandu~elor ~i str. Fanetii, respectiv, de ce s-au ales aceste 3 strazi pentru modernizare, avand 
in vedere ca aici nu exista canalizarea fiicuta, in schimb, in Baciu, pe proiectul de pe PNDL exista canalizare pe 
Clo~ca, pe parte din lzvoarele, se lucreaza acolo ~i intreaba de ce nu s-au luat strazi din zona aceea, unde nu va 
mai fi necesar sa se sparga asfaltul pentru a baga canalizare ulterior. 
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D-1 Primar spune ca pe str. Fanetii este canalizare, canalizare este ~i pe str. Brandu~elor ~i partial pe str. 
Aleea Brandu~elor, iar uncle este partial, se vor face racorduri anul viitor in primavara, iar daca se discuta de 
zona Baciu, doar strazile care sunt finalizate din punct de vedere al infrastructurii de apa-canal, respectiv Godri 

Janos, Vulturului, care sunt finalizate ~i pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici vor fi cuprinse 
anul viitor In proiectele de modernizare, restul de strazi mai dureaza, astfel, pe Clo~ca se mai lucreaza, la fel ~i 

pe Horia, iar daca vor fi bani anul viitor se va realiza ~i str. De Mijloc, uncle strada este finalizata din punct de 
vedere al lucrarilor de apa -canal. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 261. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Baciului" din cadrul obiectivului de 
investitii ,, DALI - str. Baciului - reabilitare ~i modernizare" . 

) 

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 ill'. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 19 voturi pentru). H.C.L. nr. 262. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Brandu~elor" din cadrul obiectivului de 
investitii ,, DALI - str. Brandu~elor - reabilitare ~i modernizare''. 

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 vat proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 19 voturi pentru ). H.C.L. nr. 263. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Fanetii" din cadrul obiectivului de 
investitii ,, DALI - str. Fanetii - reabilitare ~i modernizare''. 
) D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia rn. 1 - aviz favorabil 
Comisia rn. 2 - aviz favorabil, cu discutii 

Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 264. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,, Reabilitare ~i modernizare strada Noua (tronson str. Noua - str. Baciului), 
din cadrul obiectivului de investitii DALI - str. Noua- reabilitare ~i modernizare". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia m . 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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 265. 
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D-nul Prqedinte anunta case trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta j uridica ~i/sau reprezentare In 
justitie in vederea solutionarii unor cauze civile aflate pe rolul instantelor judecatore~ti . 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 impotriva 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Paniti Izabella ia cuvantul ~i spune ca pentru ca face parte din comisia buget, iar In proiectul prezentat 

nu a vazut care este valoarea acestui impact major asupra bugetului, este cum ar da un cec 'in alb, cu asta 
echivaleaza darea unui aviz favorabil. 

D-1 Pre~edinte spune ca nu este cazul sa se foloseaca cuvinte mari, ca ,,impact major". 
D-na Paniti Izabella intreaba ~i pe ceilalti daca ar semna ceva de valoare x, rara sa se aiba cuno~tinta de 

cauza. 
D-1 Pre~edinte spune ca ar semna ceva care ar permite achizitionarea unor servicii de consultanta ~i ca se 

pot solicita date, intrucat intocmirea unui contract de consultanta nu este eludata de catre legile 1n vigoare. 
D-na Paniti Izabella spune ca ~tie ca serviciile juridice nu intra sub incidenta achizitiilor publice, iar al 

doilea aspect, este ca nu au cuno~tinta despre valorile care sunt implicate ~i pentru care se cere avizul lor, nu se 
~tie nimic despre aceste dosare, nu exista documente anexate, ca sa bugeteze ceva comisia de buget, ar trebui sa 

1 
existe ni~te valori, ori totul este sumar explicat. 

D-na Secretar General spune ca fiind dosare pe rol, nu sunt infonnatii publice ~i ca impactul asupra 
bugetului, daca s-ar pierde procesul este de 410 mii lei, suma pe care o cere persoana respectiva. 

D-na Paniti lzabella spune ca ii prive~te ce sume se platesc ~i ce sume se aproba ~i avizeaza. 
D-na Secretar General spune ca nu se aproba nici o suma, aprobarea sumelor se face la rectificarile de 

bu get. 
D-na Paniti Izabella spune ca va urma sa se aprobe aceste sume, pentru ca s-a cerut un aviz in acest sens. 
D-na Secretar General spune ca este doar acordul Consiliului Local pentru a achizitiona consultanta 

juridica, iar la rectificarea de buget se aproba sumele ~i acolo se va vedea care sunt sumele pentru consultanta 
juridica. 

D-na Paniti Izabella spune ca nu se pot verifica spetele, nu se pot ~ti care sunt sumele. 
D-na Secretar General reitereaza faptul ca daca acest proces se pierde, impactul asupra bugetului este de 

410 mii lei, de aceea, fiind vorba de o suma mare ~i speta dificila, s-a luat decizia de a achizitiona consultanta 
juridica. 

D-1 Primar spune ca in momentul in care se va lncheia contractul cu o firma de avocati se va pune la 
dispozitie copia dupa contractul de achizitie. 

D-na Paniti Izabella spune ca d-na Secretar General a afirmat ca este vorba de 410 mii lei, suma care nu se 
poate face publica. 

D-na Secretar General spune ca nu se poate face public dosarul respectiv, pentru ca este pe rol, tot ceea ce 
este public este pe portalul instantelor de judecata la numarul de dosar respectiv, iar sumele rezultate din 
consultanta se justifica cu factura, dupa lncheierea contractului de consultanta casa de avocatura/avocatul In 
speta vine cu factura. 

D-na Paniti Izabella spune ca nu sunt lmpotriva serviciului de consultanta, dar nu ~tiu care este valoarea 
aproximativa a serviciului. 

D-na Secretar General spune ca, la momentul acesta, nici noi nu ~tim care este valoarea, In funqie de 
avocat ~i de fazele procesuale, nu se poate estima acum. 

D-1 Pre~edinte spune ca avizul Consiliului Local acum este pentru demararea procedurii de achizitie de 
asistenta juridica. 

D-na Paniti Izabella spune ca are un impact major asupra bugetului. 
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D-na Secretar General spune ca imapctul major este suma de 410 mii lei, care rezida In cazul in care 
procesul s-ar pierde. 

D-na Paniti Izabella spune nu avea de uncle ~ti aceasta suma. 
D-na Secretar General spune ca, la momentul acesta nu se poate estima suma, dar sigur nu va fi una 

colosala ~i nici nu va avea un impact major asupra bugetului, impactul este acea suma pe care a mentionat-o. 

D-na Paniti Izabella spune ca a <lat aviz nefavorabil in lipsa unor date concrete. 
D-na Secretar General spune ca a mers la fiecare comisie ~i a <lat explicatii, daca era solicita ~i la comisia I 

mergea, chiar daca lucrarile s-au desfii~urat on-line, dar nu a fost chemata. 

D-na Paniti Izabella spune ca d-1 Pre~edinte a solicitat acest lucru, dar nu a mai venit nimeni. 
D-na Secretar General spune ca a fost la celelalte comisii. 
D-l Viceprimar spune ca discutia In comisie a fost sa se treaca 3 voturi pentru, 2 impotriva, pentru ca 

oricum vor vota impotriva. 
D-l Pre~edinte spune ca ceea ce s-a discutat este ca se dau 2 voturi negative, pentru ca oricum discutiile se 

vor face de catre d-1 consilier local Popa in comisia la care participa. 

D-na Paniti Izabella spune ca nu s-a afirmat acest lucru. 

D-1 Pre~edinte spune ca s-a mentionat ca punctul de vedere va fi exprimat printr-un amendament f01mulat 
de d-l consilier local Popa. 

D-na Paniti Izabella spune ca nu a fost vorba de d-l consilier local Popa la acest punct, ci la regulamentul de 
I A 

vanzare. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca nu ~i-a dat nici intr-un moment cu parerea privitor la acest punct de pe 

ordinea de zi ~i ca ar trebui ca d-1 Pre~edinte sa retracteze cele spuse. 

D-1 Pre~edinte spune ca nu retracteaza, ca au fost prezenti ~i colegii la discutie. 
D-na Stoica Gabriela spune ca la 1ntrebarea pe care dorea sa o adreseze a dat deja raspuns d-na Secretar 

General. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 10 voturi pentru, 9 abtineri (d-na Busuioc Anca, d-1 
Costea Catalin-Ionut, d-1 Florescu Marius, d-1 Gindac Nicolae, d-na Paniti Izabella, d-1 Paraipan George-Horatiu, 
d-1 Popa Marius Cristian, d-na Stoica Gabriela ~i d-na Popescu Gabriela). H.C.L. nr. 266. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului institutiilor ~i activitatilor finantate integral 
sau partial din venituri proprii pe anul 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 267. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

notarare privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transpo11 public local de calatori din Municipiul 
Sacele, apar~inand societatii Servicii Sacelene S.R.L. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca facilitatile sunt acelea~i, nu s-a schimbat nimic, dar 1n urma 
aparitiei Legii nr. 226/2020 toata suma vine de la bugetul de stat, la ultima modificare era 50% de la bugetul de 
stat ~i 50% de la bugetul local, singura modificare care s-a fiicut este de unde vin banii, mentionand ca s-a optat 
pentru o noua hotarare intrucat era o hotarare care o modifica pe alta ~i da citire alin. ( 11 ) al art . 84 din legea 
nr. 1/2011, introdus de Legea nr. 226/2020, specificand ca este vorba doar de gratuitea pentru elevi. 

Dumneai mai spune ca banii vor veni toti prin transfer de la bugetul de stat la bugetul local, iar autoritatea 

publica locala va subventiona operatorul de transport ~i ca pana la aparitia acestei legi ~i RA T-ul venea cu 
decontarea la noi, pe partea de abonamente de Bra~ov, acum nu se mai 1ntampla acest lucru, vom subventiona 

operatorul de transpo11 pe ruta Sacele-Poienelor, vorbim doar de elevi. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (I 9 voturi pentru). H.C.L. nr. 268 .. 
D-1 Pre~edinte spune ca sunt ~i doua informari pe ordinea de zi. 
D-1 Primar spune ca sunt doua informari primite de curand, iar cea cu privire la RPLP a fost trimisa de 

Cw1ea de Conturi ~i exista obligatia informarii Consiliului Local In termen de 10 zile. 
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D-na Secretar General spune ca are rugamintea ca pentru solicitarile pe care doresc sa le faca, din momentul 
primirii materialelor, de vinerea ~i pana martea exista suficient timp pentru a veni cu ele pe comisii, la fel ~i cu 
amendamentele dorite, pentru a avea timp ca pana la plen sa ne confo1mam In cadrul legal. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca, avand In vederea prevederilor Regulamentului de Organizare ~i 
Functionare al Consiliului Local, dupa lncheierea ordinii de zi se aducea la cuno~tinta executivului diferite 
aspecte cares-au petrecut In comunitate. 

D-1 Viceprimar spune ca orice aspecte cu privire la problemele din Municipiul Sacele care pana acum se 
discutau la sectiunea de diverse, are rugamintea de a-i fi trimise dumnealui pentru a le transmite aparatului de 
specialitate ~i va pune la dispozitie o adresa de e-mail ~i un numar de telefon oficiale, In acest sens. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca consilierii locali ar dori sa ~tie ce atributii au fost delegate d-lui 
Viceprimar pentru a ~ti cui sa se adreseze pe diverse probleme. 

D-1 Primm· spune ca la solicitare, se va pune la dispozitie. 
D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fast epuizata ~i, In consecinta, declara ~edinta lnchisa, drept 

pentru care s-a lntocmit prezentul Proces verbal. Orele: 16:26. 
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