
 1 

          
 
 
 
            
    JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
  SĂCELE 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 14.12.2020, 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 ZOOM 

    
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, precum  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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 

BUSUIOC ANCA, ca urmare a demisiei  acesteia şi declararea ca vacant a locului de consilier 
local  din cadrul Consiliului  Local al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL; 

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

 
La şedinţă au participat: 
- d-l Primar Ing. Popa Virgil  

                   - d-l Viceprimar Ing. Géczi  Gellért 
- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 
- d-l Rădulescu Eugen – Șef Serviciu Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare 

CFPP  
- d-na Tinică Alina – insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare 

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

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local 
din data de 14.12.2020 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 
            La şedinţă au participat 17 consilieri  locali,  din totalul de 18 consilieri locali în funcţie, 
absentând d-l Popa Marius Cristian. 
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Gâdea Sorin, care ia cuvântul și spune că în baza 
dispoziției nr. 1393/11.12.2020 a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Săcele în ședință 
extraordinară convocată de îndată, pentru data de 14.12.2020,  pentru orele 15:00, aducând la cunoștință 
faptul că sunt prezenți 17 din cei 18 consilieri locali în funcție, fapt pentru care este întrunit cvorumul 
necesar ședinței. 
 D-l Președinte supune la vot proiectul  ordinii de zi care se aprobă cu unanimitate (17 voturi 
pentru). 
            În continuare, d-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la 
proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei 
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BUSUIOC ANCA, ca urmare a demisiei  acesteia şi declararea ca vacant a locului de consilier local  din 
cadrul Consiliului  Local al Municipiului Săcele. 
            D-na Secretar General al Municipiului Săcele ia cuvântul pentru a oferi câteva explicații, astfel 
dumneaei spune că și la ședința de constituire a Consiliului Local al Municipiului Săcele a atras atenția 
asupra faptului că trebuie avute în vedere și tratate cu atenție prevederile Legii nr. 161/2003, implicit ale 
art. 58 și ale art. 228 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. D-na Busuioc Anca avea la 
dispoziție 15 zile din data de 28 octombrie ca să opteze pentru una din cele două funcții, respectiv cea de 
asistent personal sau cea de consilier local. D-na Busuioc a afirmat că s-a consultat cu colegii care au 
asigurat-o că nu este nici o problemă și atunci nu și-a manifestat opțiunea pentru una dintre funcții. 
Doamna Secretar General spune că această problemă a fost sesizată atunci când d-na Busuioc a depus 
declarația de avere și când a depus un extras de cont în vederea încasării indemnizației de consilier, cont 
diferit de cel pe care încasa indemnizația de asistent personal, iar atunci programul din contabilitate nu a 
permis ca pe același CNP să fie înregistrat un alt număr de cont și atunci s-au făcut cercetări pentru a 
vedea dacă este vorba de aceeași persoană, care deține concomitent și funcția de consilier local și pe cea 
de asistent personal, reieșind că este aceeași persoană, astfel s-a cerut un punct de vedere și Instituției 
Prefectului Județului Brașov, având în vedere că d-na Busuioc  nu a optat în cele  15 zile  pentru una din 
funcții, și s-a confirmat faptul că d-na Busuioc Anca se află în acest moment în situație de 
incompatibilitate și că următorul pas este să se meargă mai departe cu formalitățile către ANI, acest lucru 
însemnând un proces pentru d-na Busuioc.  
D-na Busuioc a venit și a anunțat că renunță la calitatea de consilier local și și-a depus demisia, rămând 
asistent personal. Având în vedere prevederile art. 88 alin. (1)  lit. c) nu poți fi angajat cu contract 
individual de muncă și să fii și consilier local la aceeași instituție, dumneaei putea să aibă funcția de 
asistent personal la altă primărie. Având în vedere considerentele mai sus expuse, a fost înscris pe 
ordinea de zi acest proiect de hotărâre, urmând ca apoi să se facă formalitățile cu Judecătoria Brașov 
pentru a fi validat urmatorul supleant. 
              Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  (H.C.L. nr. 269).    
              D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2020. 
             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  (H.C.L. nr. 270).  
             D-na Secretar General spune că are la rugămintea ca mâine, la ședința pe comisii, dacă sunt 
amendamente/propuneri sau sunt nelămuriri să se formuleze, respectiv să se solicite explicații pe comisii, 
iar dacă sunt formulate propunerile mâine, miercuri dimineața se vor face buletinele de vot și fiecare 
consilier local este rugat să treacă pentru a-și exercita votul, așa cum s-a mai procedat. Totodată, 
dumneaei menționează că pentru fiecare proiect de hotărâre pentru care votul este secret, s-a amenajat 
câte o urnă, pentru a facilita munca comisiei de numărare a voturilor. 
             D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile art. 123 alin. 
(4)  lit. b) propune să se voteze în mod normal, adică mai întâi voturile pentru, apoi abțineri și împotrivă, 
pentru că începând cu voturile împotrivă este derutant și solicită ca votul să se desfășoare conform 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019.   
            D-na Secretar General spune că doar pe ședințele on-line s-a procedat în acest mod.  
            D-l Președinte spune că nu există nici o problemă să se procedeze conform celor spuse de d-l 
consilier local Paraipan, menționând că O.U.G. nr. 57/2019 nu o spune cu titlu ultimativ așa. 
            D-na Voicescu Nicoleta Teonia solicită membrilor comisiei de numărare a voturilor să fie 
prezenți joi la Primărie pentru a se putea număra și centraliza voturile pentru proiectele de hotărâre care 
impun acest lucru. 
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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 15:15. 
 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

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

 
 
 
 
 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     
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