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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat la data 17.12.2020, orele 15,00, cu ocazia 
întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 

videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 
 
 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 26 noiembrie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, 

depozitarea și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  pentru aprobarea efectuării în anul 2021 a concediului de odihnă anual 
neefectuat de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal 
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

6. Proiect de hotărâre  privind modificarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal  
Săcele pentru perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 3,4. 

7. Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de  
stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și  
a Programului de Investiții pe anul 2020  al  Societății Servicii Săcelene S.R.L.  - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 
2020 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională 
în altă localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4;  
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10. Proiect de hotărâre privind desemnarea a câte 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia 
tehnică de repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”  și, respectiv din  
,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, 
destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din  ,,Comisia de analiză 
a documentelor privind vânzarea locuințelor pentru tineri”, locuințe aflate în administrarea 
Municipiului Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4;  

12. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia de 
atribuire a spațiilor de locuit ce se află în patrimoniul  Municipiului Săcele” - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în 
Comisia de control pentru verificarea respectării obligațiilor asumate de locatar prin Contractul de 
închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în 

Comisia de evaluare pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafețelor de teren 
pășune ( pajiști ) aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2,  4; 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele 
pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului 
Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

16. Proiect de hotărâre  privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din  Comisia de 
Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU 

EDUCAȚIONAL-GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, B-dul Brașovului, nr. 246, Municipiul Săcele – iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2,  4; 
18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și 

Popescu Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat în CF nr. 114609 Săcele, în suprafață de 
1.179 mp, situat în zona străzii Mihai Eminescu tronson II și trecerea acestuia în domeniul public al 
Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților  Sandu Ion și Sandu 
Conseluța,  Drobotă Claudiu- Aurelian și Drobotă Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului 
– teren  în suprafață de 97 mp, înscris în CF nr. 117245 Săcele, reprezentând parte din strada 
Carpenului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei 
 de 2113/5000 din imobilul înscris în CF nr.  107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris 
 în CF  nr. 105698 Săcele, a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei 
de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103723 Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 
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21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  
imobilului înscris în CF  nr. 117702 Săcele , nr.top 7141/63/9 în suprafață de 24 mp - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  
imobilului înscris în CF  nr. 105886 Săcele , nr.top 897/1/3 în suprafață de 162,43 mp - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4. 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului  înscris în CF nr. 116066 Săcele, în 

suprafață de 954574  mp, categoria de folosință pădure și a imobilului înscris  în CF nr. 116065 Săcele, 
în suprafață de 891300 mp, categoria de folosință pădure  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

     Avize Comisiile 1, 2, 4. 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare  de masă 

lemnoasă  pe picior, destinată valorificării către operatorii economici, din producția anului  2021, pe 
partizi de producție nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Gârcin, partizi de producție nr. 23-57-89-159-176-
183 din U.P. VII Doftana, partizi de producție nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tărlung, partida  de 
producție nr. 193 din U.P.V Tesla, partizi de producție nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III  
Piatra Mare - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4. 
 
 

25. Diverse. 
- Raportul de activitate al Comitetului Director al Spitalului Municipal Săcele pentru perioada iulie 

2017-noiembrie 2020; 
- Informare cu privire la demisia d-lui Crețu Valentin din Consiliul de Administrație al RPLP Săcele 

R.A.; 
- Informare cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din Consiliul de Administrație al Societății 

Servicii Săcelene S.R.L. 
  

 
 

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-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 
- d-l Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
- d-l Rădulescu Eugen – Șef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare 

CFPP  
- d-l Matei Ion – Comp. Fond locativ, spații cu altă destinație 

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

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința ordinară a Consiliului Local din data de 17.12.2020 se 
desfășoară în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 
            Ședința este prezidată de d-nul consilier local ing. Gâdea Sorin.  
            La şedinţă au participat 17 consilieri  locali,  din totalul de 18 consilieri locali în funcţie, absentând 
d-l Popa Marius Cristian. 
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D-na Secretar General spune că, înainte de a se intra în ordinea de zi, dorește să dea citire 
prevederilor art. 228 - Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,: 

 ,,(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea 
nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau 
participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la 
încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 
    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 
    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine 
venituri; 
    d) o altă autoritate din care face parte; 
    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată 
către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
     (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului 
judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în 
mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul 
pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi 
nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 
alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 
interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 
perioadă de maximum 6 luni.ˮ 
 D-na Secretar General spune că dă citire la începutul ședințelor Consiliului Local acestui articol, 
întrucât mulți dintre consilierii locali se află la primul mandat și își dorește ca aceștia să înțeleagă că atunci 
este un proiect pe ordinea de zi și au un interes patrimonial este mai bine să se abțină de la vot, decât să 
primească ulterior o sancțiune, iar hotărârea să fie nulă de drept. Dumneaei mai spune că s-au văzut 
repercusiunile atunci când nu s-a ținut cont nici de prevederile articolului 88 din Legea 161/2003 privind 
incompatibilitatea și s-a ajuns la demisia d-nei Busuioc din funcția de consilier local. 
 D-l Géczi  Gellért anunță că la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi nu va lua parte la deliberări și nici 
la vot. 
            D-l Președinte spune că e bine să se anunțe și la începutul ședinței acest lucru. 
            D-na Secretar General spune că legea prevede că la începutul ședinței trebuie anunțată 
neparticiparea la vot la un anumit punct de pe ordinea de zi. 
            D-l Președinte întreabă dacă mai este cineva care are vreun conflict raportat la punctele de pe 
ordinea de zi. 
            D-na Secretar General ia cuvântul și  spune, legat de proiectul de hotărâre cu bursele școlare, că i se 
pare normal ca cei care au copii la școală și care beneficiază de burse să se abțină de la vot, dar rămâne la 
alegerea fiecăruia. 

D-l Președinte dă cuvântul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi 

anunță care este proiectul de hotărâre avut în vedere, respectiv:  
25. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  taxei pentru eliberare/vizare anuală a autorizației 

privind desfăsurarea activitații de alimentație publică, cuprinsa în anexa 1 la HCL nr. 113/2020, stabilită 
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conform art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare – inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 
           D-nul Preşedinte spune că în baza dispoziției nr. 1392/10.12.2020  a fost convocat Consiliul Local al 
Municipiului Săcele în ședință ordinară pe luna decembrie  și supune la vot suplimentarea ordinii de zi, 
care  se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). 
 D-na Popescu Gabriela ia cuvântul și spune că se abține de la vot la proiectul cu bursele, întrucât 
are copil care beneficiază de bursă.  La același proiect mai anunță că se vor abține și d-nii consilieri locali 
Florescu Marius și Tóth Sándor, din același motiv. 
            D-nul Preşedinte ia cuvântul și supune la vot ordinea de zi,  astel cum a fost suplimentată și se 
aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru).  
           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului 
Săcele din data de 26 noiembrie 2020.   
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu mențiunea inserării în Procesul verbal a observației că d-l Tóth 
Sándor a votat audio de la momentul întreruperii conexiunii video. 

D-na Secretar General spune că s-a modificat deja Procesul verbal în acest sens. 
       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 271. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  
hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea și 
eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Săcele. 
         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 272. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul de 
hotărâre pentru pentru aprobarea efectuării în anul 2021 a concediului de odihnă anual neefectuat de către 
Primarul și Viceprimarul Municipiului Săcele.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu mențiunea că d-l Viceprimar nu participă la deliberări și  nici la vot 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru – d-l  Géczi  

Gellért nu participă la vot). H.C.L. nr. 273. 
      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Săcele. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 274. 
         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal Săcele.  
        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 275. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
 hotărâre privind modificarea structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru 
perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19.       

   D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 276. 

   D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de  
  hotărâre  privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul 
Săcele pentru anul şcolar 2020-2021, semestrul I. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
Comisia nr. 2 – nu face obiectul  
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.   
D-nul Președinte anunță că, așa cum au fost informați inițial, nu vor participa la vot d-na consilier 

local Popescu Gabriela și d-nii consilieri locali Florescu Marius și Tóth Sándor. 
        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru (d-na consilier local Popescu 
Gabriela și d-nii consilieri locali Florescu Marius și Tóth Sándor nu participă la vot). H.C.L. nr. 277. 
          D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe 
anul 2020  al  Societății Servicii Săcelene S.R.L.  . 

 D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune că ar sugera, având în vedere pierderile de la 

Servicii Săcelene, ca pe viitor societatea să poată să acceseze mai multe lucrări din cadrul Primăriei, 
conform legii achizițiilor se poate găsi o portiță să se obțină lucrări prin încredințare directă, sunt lucrări 
care sunt făcute de alte firme și se pot face de către Servicii Săcelene fără probleme și atunci se 
compensează și pierderile din pandemie și altele care mai pot apărea. 

 D-l Primar spune că este corectă intervenția d-lui consilier Paraipan și menționează că și anul acesta 
s-au alocat, în baza unui contract cu societatea, lucrări și se va avea grijă să se facă acest lucru și anul viitor 
pentru ca pierderea să fie diminuată.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  15 voturi pentru, 2 abțineri (d-na Stoica 
Gabriela și d-l Paraipan George Horațiu). H.C.L. nr. 278. 
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D-l Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la  
proiectul  de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2020 pentru 
cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate 
decât cea de reşedinţă. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu  cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 

279. 
D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind desemnarea a câte 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia tehnică de 
repartizare efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii” și, respectiv din  ,,Comisia de 
soluționare a contestațiilor privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, 
locuințe aflate în administrarea Municipiului Săcele.  

D-l Președinte spune că va urma o serie de proiecte pentru care votul este secret și întreabă dacă toți 
cei 17 consilieri locali prezenți și-au exercitat dreptul la votul secret. 

Se răspunde afirmativ. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte spune că dacă au existat propuneri/amendamente cu privire la componența acestor 

comisii, acestea au fost inserate pe buletinele de vot. 
        D-na Secretar General spune că  la toate aceste 7 proiecte cu buletine de vot ar fi bine să se 
stabililească că, dacă la sfârșit se constată că un buletin a fost introdus într-o altă urnă de vot, decât cea 
aferentă proiectului respectiv, să fie luat în calcul, întrucât se poate întâmpla și acest lucru. 
       D-l Jónás András, membru în comisia de numărare a voturilor, spune că în urna corespunzătoare 
punctului nr. 10 s-a introdus un buletin de vot de la proiectul de hotărâre nr. 12. 
        D-na Secretar General spune că exact aceasta  este situația la care s-a referit anterior, menționând că 
urnele au fost pregătite corespunzător, au fost numerotate adecvat, astfel încât să nu fie nici un dubiu. 
       Întrucât s-a găsit în această urnă un buletin de vot aferent punctului 12 de pe ordinea de zi, d-na 
Voicescu Nicoleta, membru în comisia de numărare a voturilor, propune că să se desigileze și această urnă 
și să se numere și buletinele de vot pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi. 
       Se dă citire rezultatului votului secret pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, respectiv:  pentru 
Comisia tehnică de repartizare: d-l Munteanu Gheorghe: 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul;  d-l 
Jónás András: 16 voturi pentru, 1 vot nul; d-na Paniti Izabella: 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și pentru  
Comisia de soluționare a contestațiilor: d-l Gâdea Sorin: 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 vot nul; d-l  
Géczi Gellért: 17 voturi pentru;  d-na Popescu Gabriela: 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă. H.C.L. nr. 
280. 
        D-na Secretar General menționează că proiectul a fost adoptat în forma propusă de executiv. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din  ,,Comisia de analiză a 
documentelor privind vânzarea locuințelor pentru tineri”, locuințe aflate în administrarea Municipiului 
Săcele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
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Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte anunță ca votul este secret. 

      Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă.  H.C.L. nr. 281. 
        D-l Președinte spune că proiectul a fost adoptat în forma propusă de executiv. 
       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  ,,Comisia de atribuire a spațiilor de 
locuit ce se află în patrimoniul  Municipiului Săcele”. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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

           Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 1 
vot împotrivă;  d-l Tóth Sándor : 17 voturi pentru;  d-l Gîndac Nicolae: 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă.        
 H.C.L. nr. 282. 
            D-l Președinte spune că proiectul a fost adoptat în forma propusă de executiv. 
            D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de 
control pentru verificarea respectării obligațiilor asumate de locatar prin Contractul de închiriere pentru 
suprafețele de pajiști aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele.  
      D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu îndreptarea unei erori materiale din raportul de specialitate 
D-na Secretar General spune că s-a rezolvat această solicitare. 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Medianu Gheorghe: 16 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă,  d-l Géczi Gellért: 17 voturi pentru ; d-l Florescu Marius: 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă. 
H.C.L. nr. 283. 
         D-l Președinte spune că proiectul a fost adoptat în forma propusă de executiv.  
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Săcele în Comisia de 
evaluare pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafețelor de teren pășune ( pajiști ) 
aflate în proprietatea privată a Municipiului Săcele.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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

     Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Medianu Gheorghe: 16 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă;  d-l Géczi Gellért: 17 voturi pentru;  d-l Paraipan George Horațiu: 9 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă. H.C.L. nr. 284.     
      D-l Președinte spune că proiectul a fost adoptat în forma propusă de executiv.                   
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face 
parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele. 
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        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu un amendament care a fost comunicat  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendamentul PNL ca la Liceul Victor Jinga să fie introdus d-l 

Costea Cătălin-Ionuț,  la Școala Gimnazială nr. 5 d-l Gîndac Nicolae, iar la Liceul Teoretic George 
Moroianu d-l Florescu Marius și d-na Stoica Gabriela.  

D-na Secretar General spune că acest amendament a fost inserat pe buletinele de vot. 
        Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Medianu Gheorghe (Liceul  Tehnologic Victor 
Jinga): 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă;  d-l Gîndac Nicolae (Liceul  Tehnologic Victor Jinga): 3 voturi 
pentru, 14 voturi împotrivă; d-l Costea Cătălin Ionuț (Liceul  Tehnologic Victor Jinga): 7 voturi                                          
pentru,  10 voturi împotrivă; d-na Coman Felicia (Şcoala Gimnazială nr. 1): 16 voturi pentru, 1 împotrivă;                                           
d-l Paraipan George Horațiu (Şcoala Gimnazială nr. 1): 10 voturi pentru, 7 voturi împotrivă;                                           
d-l Jónás András (Liceul  Teoretic Zajzoni Rab Istvan): 17 voturi pentru;  d-na Paniti Izabella (Liceul  
Teoretic Zajzoni Rab Istvan): 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă; d-l Jitaru Gheorghe (Şcoala Gimnazială 
nr. 4): 17 voturi pentru; d-na Popescu Gabriela (Şcoala Gimnazială nr. 4): 9 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă; d-l Medianu Gheorghe (Şcoala Gimnazială nr.  5): 11 voturi pentru, 6 voturi împotrivă;                                               
d-na Voicescu Nicoleta Teonia (Şcoala Gimnazială nr.  5): 15 voturi  pentru, 2 voturi împotrivă;                                           
d-nul Gîndac Nicolae (Şcoala Gimnazială nr. 5): 7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă;                                          
d-l Gâdea Sorin (Grădinița nr. 4): 16 voturi pentru, 1 vot nul;  d-na Stoica Gabriela (Grădiniţa „Rază de 
Soare”): 9 voturi pentru, 8  voturi  împotrivă; d-l Crețu Valentin ( Grădiniţa cu Program Prelungit nr.  5): 
16 voturi pentru, 1 vot împotrivă; d-na Voicescu Nicoleta Teonia (Liceul Teoretic George Moroianu):10                                          
voturi pentru, 7 voturi împotrivă; d-l Tóth Sándor (Liceul Teoretic George Moroianu): 17 voturi pentru;                                                
d-l Florescu Marius: 7 voturi pentru, 10 voturi împotrivă;  d-na Stoica Gabriela: 2 voturi pentru, 15 voturi 
împotrivă. H.C.L. nr. 285.    
           D-l Președinte spune că la acest proiect de hotărâre există o problemă, respectiv la Liceul 
Tehnologic Victor Jinga, unde a întrunit d-l Medianu Gheorghe voturile pentru  a face parte din Consiliul 
de Administrație, dar nu au fost întrunite voturile necesare de către d-l Gîndac Nicolae, restul fiind în 
conformitate cu propunerile executivului. 
             D-na Secretar General spune că se va introduce luna viitoare pe ordinea de zi un proiect de hotărâre 
pentru completarea consiliului de administrație de la Liceul Tehnologic Victor Jinga.  
            D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
 de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face parte din  Comisia de Evaluare 
(licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de 
Soluționare a Contestațiilor. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv pentru Comisia de Evaluare (licitație)                                           
d-l Crețu Valentin (membru titular): 16 voturi pentru,  1 vot nul;  d-l Géczi Gellért (membru titular): 17 
voturi pentru; d-l Costea Cătălin Ionuț (membru titular): 7 voturi  pentru,  10 voturi împotrivă;                                           
d-l Jitaru Gheorghe (membru supleant): 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 vot nul; d-l Tóth Sándor (membru 
supleant): 16 voturi pentru, 1 vot nul; d-l Florescu Marius (membru supleant): 8 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă și pentru  Comisia de Soluționare a Contestațiilor d-l Medianu Gheorghe (membru titular): 15 
voturi pentru, 1 vot împotrivă,  1 vot nul; d-l Jónás András (membru titular): 16 voturi pentru, 1 vot nul;  d-
na Stoica Gabriela (membru titular): 9 voturi pentru, 8  voturi împotrivă; d-na Coman Felicia (membru 
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supleant): 16 voturi  pentru, 1 vot împotrivă;  d-na Popescu Gabriela (membru supleant): 9 voturi pentru, 8  
voturi împotrivă. H.C.L. nr. 286.      
           D-l Președinte spune că pentru Comisia de Evaluare (licitație) d-l Costea Ionuț nu a întrunit 
sufragiile pentru a fi membru titular. 
            D-na Secretar General spune că sunt aleși doar 2 membri titulari și 2 supleanți  în Comisia de 
Evaluare (licitație), pentru că nici  d-l Florescu Marius nu a întrunit numărul de voturi necesar și va trebui 
să reluăm acest proiect de hotărâre, deoarece regulamentul aprobat luna trecută prevede că trebuie să fie 3 
membri titulari și 3 supleanți, astfel va trebui reluat votul pentru completarea comisiei de evaluare cu un 
membru titular și unul supleant. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCAȚIONAL-
GRĂDINIȚĂ-CREȘĂ, B-dul Brașovului, nr. 246, Municipiul Săcele. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 287. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea ofertei de donație a numiților Popescu Vasile, Popescu Daniel și Popescu 
Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat în CF nr. 114609 Săcele, în suprafață de 1.179 mp, 
situat în zona străzii Mihai Eminescu tronson II și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului 
Săcele. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 288. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numiților  Sandu Ion și Sandu Conseluța,  Drobotă 
Claudiu- Aurelian și Drobotă Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren  în suprafață de 
97 mp, înscris în CF nr. 117245 Săcele, reprezentând parte din strada Carpenului și trecerea acestuia în 
domeniul public al Municipiului Săcele. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 289. 
  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul  
de  hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei  de  
2113/5000 din imobilul înscris în CF nr.  107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris  în  
CF  nr. 105698 Săcele,  a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei de  
4226/10000 din imobilul  înscris în CF nr. 103723 Săcele. 
       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 290.    
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în 
CF  nr. 117702 Săcele, nr.top 7141/63/9 în suprafață de 24 mp. 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 291.    
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF  
nr. 105886 Săcele , nr.top 897/1/3 în suprafață de 162,43 mp. 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 292.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului  înscris în CF nr. 116066 Săcele, în suprafață de 
954574  mp, categoria de folosință pădure și a imobilului înscris  în CF nr. 116065 Săcele, în suprafață de 
891300 mp, categoria de folosință pădure. 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 293.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare  de masă lemnoasă  pe 
picior, destinată valorificării către operatorii economici, din producția anului  2021, pe partizi de producție 
nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Gârcin, partizi de producție nr. 23-57-89-159-176-183 din U.P. VII 
Doftana, partizi de producție nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tărlung, partida  de producție nr. 193 din 
U.P.V Tesla, partizi de producție nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III Piatra Mare. 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 294.    
D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre pentru  modificarea  taxei pentru eliberare/vizare anuală a autorizației privind desfășurarea 
activitații de alimentație publică cuprinsă în anexa 1 la H.C.L. nr. 113/2020, stabilită conform art. 475 alin. 
(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 295.    
D-l Președinte spune că pe ordinea de zi au fost înscrise și trei informări, respectiv o informare cu 

privire la demisia din Consiliul de Administrație al RPLP Săcele R.A. a d-lui  consilier local Crețu Valentin.  
D-na Secretar General ia cuvântul și spune că în acest caz nu este vorba despre o situație de 

incompatibilitate, d-l Crețu și d-l Medianu puteau rămâne în respectivele consilii de administrație, doar că nu 
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erau remunerați, potrivit Legii nr. 161/2003 puteau să fie membri în cele două consilii de administrație, 
respectiv la RPLP și la Servicii Săcelene, la fel ca în cazul consiliilor de administrație ale școlilor sau al 
spitalului, fără retribuire. 

D-l Președinte spune că  a doua informare este cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din 
Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L., iar a treia informare este un Raport de activitate al 
Comitetului Director al Spitalului Municipal Săcele pentru perioada iulie 2017-noiembrie 2020. 

D-l Tóth Sándor spune că a citit acest raport de actIvitate și la pagina 11 a sesizat la nivelul anului 
2019 o neconcordanță, respectiv la total, care nu este corect. 

D-na Secretar General spune că se vor cere lămuriri de la conducerea Spitalului Municipal Săcele, 
menționând că d-na Manager a fost la ședința pe comisii de specialitate și că este posibil să fie o eroare 
materială. 

D-l Tóth Sándor spune că în rest nu are observașii, activitatea este una remarcabilă. 
D-l Primar ia cuvântul și anunță că în prima săptămână a lunii ianuarie va avea loc o ședință 

extraordinară de repartizare a excedentului, până în data de 8 ianuarie, iar ședința ordinară va avea loc, 
probabil, în data de 28 ianuarie 20201. Dumnealui mai anunță că în Săcele sunt alocate 2 centre de 
vaccinare împotriva COVID 19, unul este la Policlinica Săcele, iar cel de-al doilea la Centrul de zi pentru 
copii aflați în situație de risc, acum aceste două locații se pregătesc și probabil că în luna ianuarie se va 
începe procesul de vaccinare. 
        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.  Orele: 16:30. 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

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

 
 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     
 
 
 


	JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.
	D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de
	D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de
	D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele:
	de  hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a cotei  de
	2113/5000 din imobilul înscris în CF nr.  107350 Săcele , a cotei de 2113/5000 din imobilul înscris  în
	CF  nr. 105698 Săcele,  a cotei de 4226/10000 din imobilul înscris în CF nr. 103724 Săcele si a cotei de
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