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    JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
  SĂCELE 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 29.12.2020, 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. Depunerea jurământului de către d-na BALINT TUNDE – SARA, consilier local supleant în 

Consiliul Local al Municipiului Săcele; 
2. Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului local pe anul 

2020 prin Dispoziția Primarului Municipiului Săcele nr. 1441/ 22.12.2020 - 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 Serviciul 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 29.12.2020 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line 
ZOOM. 
            La şedinţă au participat, în prima parte,  17 consilieri  locali,  din totalul de 18 consilieri locali 
în funcţie, absentând d-l Popa Marius Cristian, iar după depunerea jurământului de către d-na Balint  
Tunde – Sara, numărul consilierilor locali prezenți a fost de 18, din totalul de 19 consilieri locali în 
funcție, absentând d-l Popa Marius Cristian . 
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Gâdea Sorin, care ia cuvântul și dă citire 
proiectului ordinii de zi, stabilit prin dispoziția nr. 1454 /28.12.2020, prin care  a fost convocat 
Consiliul Local al Municipiului Săcele în ședință extraordinară convocată de îndată, pentru data de 
29.12.2020,  orele 15:00. 
 D-l Președinte propune să se supună la vot proiectul ordinii de zi. 
 D-na Secretar General menționează că d-na Balint nu votează proiectul ordinii de zi. 
            Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). 
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            În continuare, d-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, 
respectiv  la Depunerea jurământului de către d-na BALINT TUNDE – SARA, consilier local supleant 
în Consiliul Local al Municipiului Săcele. 
          D-na Secretar General ia cuvântul și dă citire Încheierii Judecătoriei Brașov pronunțate în 
ședința Camerei de Consiliu din data de 18.12.2020, în Dosarul civil nr. 24465/197/2020 și înregistrată 
la Primăria Municipiului Săcele sub numărul 80476/18.12.2020,  prin care s-a dispus validarea 
mandatului supleantului Balint Tunde Sara candidat din partea PNL la funcția de consilier local al 
UAT  Municipiul Săcele și mai spune că d-na Balint va da citire jurământului, îl va semna, după care 
se va trece la următorul punct de pe ordinea de zi, la care își va exercita dreptul la vot și dumneaei.  
          D-na Balint Tunde Sara dă citire jurământului și se constată depunerea jurământului de către d-
na BALINT TUNDE – SARA, consilier local supleant în Consiliul Local al Municipiului Săcele, din 
partea Partidului Național Liberal, cu unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 296.            
             D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotărâre privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului local pe anul 2020 prin Dispoziția 
Primarului Municipiului Săcele nr. 1441/ 22.12.2020. 
            D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune că a constatat, din studierea materialelor, că 
din întreaga sumă de 178 mii lei au fost alocați 146 mii lei pentru burse și întreabă de ce nu a fost 
alocată întreaga sumă pentru burse și o a alta întrebare este cu privire la salubritate, respectiv pentru ce 
anume sunt cei 104 mii lei alocați în acest sens. Dumnealui mai spune că a văzut distribuția burselor pe 
tabelul respectiv și a constat că Liceul George Moroianu deține peste 50% și din cuatumul valoric al 
burselor și din bursele de merit, fapt pentru care Comisia de specilitate nr. 3 a Consiliului Local 
dorește să inițieze de luna viitoare o discuție cu directorii școlilor din Săcele, având în vedere 
pregătirea bugetului și aspectul calitativ al învățământului din Săcele și menționează că există o mare 
diferență între Liceul Moroianu și celelalte  școli, în condițiile în care pe viitor se dorește aducerea 
tuturor școlilor la nivelul Liceului George Moroianu și menționează că i se par dezavantajate celelalte 
școli. 
           D-l Președinte întreabă care este motivul pentru care i se par dezavantajate celelalte școli în 
raport cu Liceul George Moroianu, pentru motivul că este o școală mai bună decât celelalte. 
             D-l Paraipan George Horațiu spune că se va discuta cu directorii unităților de învățămând și se 
va vedea cu ce probleme se confruntă, atât calitativ, cât și material și că nu trebuie să ne ferim de 
rezultate, indiferent că sunt bune sau nu. 
              D-l Președinte întreabă ce trebuia făcut în acest sens, să se taie bursele de la Liceul George 
Moroianu. 
             D-l Paraipan George Horațiu spune că a propus să se discute, să se vadă în ce direcție se 
îndreaptă localitatea, pentru că mulți elevi se orientează spre Brașov. 
            D-l Președinte spune că această tendință nu este un element nou, dând exemplul personal, chiar 
și al d-lui consilier local  Paraipan care a absolvit liceul la Brașov. 
             D-l Paraipan George Horațiu spune că Școala nr. 2 era pe același calapod cu Școala nr. 4 la 
acea vreme, menționând că nu se poate să existe așa diferențe între Școala nr. 1 și Liceul George 
Moroianu. 
             D-l Președinte spune că este posibil, întrucât între timp a avut loc o contopire cauzată de 
necesitatea întrunirii unui număr de elevi pentru a avea personalitate juridică. 
             D-l Paraipan George Horațiu spune că a făcut o propunere în cadru comisiei, iar aceasta își va 
face treaba. 
              D-na Secretar General spune că propunerea d-lui consilier local Paraipan se consemnează în 
Procesul verbal al ședinței. 
             D-l Președinte spune că ar trebui să se pornească și de la procentul din numărul de elevi și 
menționează că la Liceul George Moroianu vin elevi și din alte localități. Dumnealui mai întreabă dacă 
referitor la suma totală și cea repartizată pentru burse poate oferi cineva lămuriri. 
            D-l Rădulescu Eugen spune că, în primul rând dorește să menționeze că suma este de 250 mii 
lei, nu 278 mii lei. 
            D-l Paraipan George Horațiu spune că s-a înțeles greșit, dumnealui a întrebat de ce nu s-a 
repartizat întreaga sumă pentru burse. 
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           D-l Rădulescu Eugen spune că s-a repartizat în funcție de solicitările unităților de învățământ, 
cât au avut nevoie, atât li s-a repartizat. 
            D-na Secretar General menționează anumite școli mai au bani pentru burse, au o parte, 
respectiv cuantumul alocat pe legislația veche, s-a venit cu diferența. 
             D-l Rădulescu Eugen spune că pe salubritate s-a alocat suma respectivă pentru prestările de  
servicii pe luna decembrie, este vorba de salubritate, nu  de dezăpezire. 
              D-l Paraipan George Horațiu spune că a întrebat întrucât erau bani alocați din fondul 
Guvernului. 
              D-l Rădulescu Eugen spune că sunt bani pentru echilibrarea bugetului local. 
             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  (H.C.L. 
nr. 297).  
             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 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     
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