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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 27.02.2020, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară 

 

 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, 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 30 ianuarie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghita Mutu  

Petre - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate integral din venituri 

proprii pe anul 2020 și modificarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la 

încheierea exercițiului financiar pe anul 2019 - iniţiator RIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru deținătorii de pajiști naturale  

( fânețe și pășuni ), înregistrați la Registrul agricol al Municipiului Săcele între anii 2015-2019,  pentru  

suprafața de 4345,70 ha -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mică-

Munții Cailor, proprietatea Municipiului Brașov, aflat pe teritoriul administrativ al Municipiul Săcele -  

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020 -  iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe 

anul 2020 ale R.P.L.P. Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării 

profitului net pe anul 2019 al R.P.L.P. Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din resturi de exploatare din 

parchete reprimite anterior, din crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul de eliminare naturală a 

arborilor din ecosistemul forestier, din degajări/curățiri și din buturi greu despicabili și prețurile de vânzare 

ale lemnului de foc rezultat valabile în anul de producție 2020 - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat 

sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 

2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  
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12. Proiect de de hotărâre  privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, 

fasonat la drum auto, destinat  valorificării către populație, în anul de producție 2020 – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

        Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din 

speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în 

anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotărâre   privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din 

speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de 

producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale  

fasonat loco ciotă și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de 

producție 2020, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, 

respectiv către populație – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4; 

17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea volumului  brut total de 65  mii mc masă  lemnoasă pe  

picior destinat  recoltării, pentru anul de producție 2020 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4  

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr.40  în UP VI 

Tărlung, u.a. 56 C%, volum 1482 mc și partida  nr.86 din UP VI Tărlung, u.a. 59 D%, volum  

2008 mc - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65 mii 

mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin 

vânzare directă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65  mii mc  

masă lemnoasă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

21. Proiect de hotărâre privind  acordarea cu titlu  gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Mănăstirea 

Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a unor imobile - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al 

Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 116968 Săcele, în suprafață de 2554 mp - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4.  

24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor 

categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare 

(HC-uri) - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului 

identificat în CF nr. 107439 Săcele sub nr. cad. 107439, în suprafață de 11813 mp  - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Covășan Costel, Covășan Felicia-

Mariana și Negoiță Alexandru-Ionuț, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, 
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înscris în CF nr.115487 al localității Săcele, nr. cad.115487 și trecerea acestuia în domeniul public al 

Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile-terenuri 

aparținând domeniului privat al Municipiului Săcele, situate în str. Bolnoc nr. 155  - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

28. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului-

teren înscris în CF nr. 101300 Săcele, nr.cad.101300, în suprafață de 78 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-

terenuri situate în zona Bolnoc - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

30. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin 

domeniului public al Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic  ,,Zajzoni Rab Istvan” - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

31. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile – construcții și terenuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic  ,,George Moroianu” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

32. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin 

domeniului public al Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 5 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

        Avize Comisiile 1, 2, 4. 

33. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a două cabinete medicale din Policlinica Municipiului 

Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4. 

34. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului 

de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 80 - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4. 

35. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului 

de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 21- 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4. 

36. Proiect de hotărâre privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, 

construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier 

Ștefan cel Mare, către titularul contractului de închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4. 

38. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 

reprezentare în justiție în vederea redobândirii în patrimoniul Municipiului Săcele a imobilului – Grădinița cu 

Program Prelungit nr. 5, situată în Mun. Săcele, str. Viitorului nr. 7 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4. 

40. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie  

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.  
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      Avize Comisiile 1, 3, 4. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele  în cadrul Asociației 

Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4. 

42. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de 

contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2019- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului 

Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4. 

44. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din echipa tehnică de evaluare a 

proiectelor depuse in cadrul bugetarii participative la nivelul Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4. 

45. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Servicii Săcelene 

S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

       Avize Comisiile 1, 4. 

 

46. Diverse. 

- Raportul de activitate al R.P.L.P. Săcele R.A pe anul 2019. 

 

 

La şedinţă au participat: 

 - d-l Primar Ing. Popa Virgil  

 - d-l Viceprimar Ing. Gâdea Sorin  

- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 

- d-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 

                   - d-l Țăruș Nicolae Romeo – Șef  Serviciu Poliția Locală 

-  d-na Coman Rodica – Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P 

                   - d-l Diniță-Ardeleanu Constantin –  Șef  Birou Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective, Circulație  

Rutieră, Evidența Persoanei 

         - d-l Mircioiu Sebastian - Șef  Serviciu Impozite și Taxe Locale 

- d-l Mangale Bogdan –Șef  Birou Administrativ 

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

                    - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic  

- d-na Marin Magdalena – insp. Comp. Resurse Umane 

                   - d-na Acăroaie Elena – insp. Comp. Relații Consiliul Local 

- d-na Radu Gabi –  insp. Comp. Patrimoniu 

- d-l Birișu Ioan Dumitru – Insp. Compartiment Activități Sport-Turism 

- d-l Lungu Costin  Dragoș - Administrator Centru Multicultural și Educațional 

- d-l Birișu Ioan Dumitru -  insp. Compartiment Activități Sport-Turism 

                   - d-na Olteanu Ileana Anișoara – Contabil-șef  R.P.L.P. Săcele R.A. 

                   - d-l  Hermenean Sorin – Director R.P.L.P. Săcele R.A. 

                   - d-l Mormoloc Costel  Viorel – Director  SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

                   - d-na Băncilă-Cucurengaș Georgeta -  Dir. Economic S.C. SERVICII SĂCELENE S.R.L. 

 

 

            La şedinţă au participat  toți cei 18 consilieri locali funcţie (prin Ordinul Prefectului Judetului Brașov nr. 

139/06.02.2020, transmis prin adresa nr. 756/06.02.2020 și  înregistrat la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 

9229/06.02.2020, s-a comunicat constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului 

de consilier local în cadrul Consiliului Local al Muncipiului Sacele, al domnului Motoc Bogdan George). 

            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Géczi Gellért.  

D-na Secretar General al Municipiului Săcele face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare.  
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           D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, conform dispoziției nr. 314/ 20.02.2020 și se aprobă cu 

unanimitate (18 voturi pentru). 

           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de 

hotărâre  privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele 

din data de 30 ianuarie 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. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d(d-na Lungu Mihaela și d-l Popa 

Marius Cristian nu participă la vot). H.C.L. nr. 40. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind validarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghita Mutu Petre. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, 1 abținere  

        Comisia nr. 2 – aviz nefavorabil, 3 abțineri, 1 vot pentru 

        Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Seceretar General al Municipiului Săcele spune că acest proiect a fost înscris pe ordinea de zi, ca 

urmare a emiterii Ordinului  Prefectului Judetului Brașov nr. 139/06.02.2020, prin care ni s-a comunicat 

constatarea încetarii de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul 

Consiliului Local al Muncipiului Sacele, al domnului Motoc Bogdan George. 

D-l Panait Bian Cristian spune că trebuie avut în vedere că există o hotărâre a Curții Constituționale care 

interzice oricărei formațiuni politice să dea afară un membru până la emiterea unei hotărâri definitive și 

reamintește ce s-a întâmplat și cu dumnealui. Dumnealui mai spune că a înțeles că o parte din supleanții de pe 

listă, înaintea d-lui Mutu, nu și-au dat acceptul să se retragă. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că acestea sunt treburile interne ale partidului și că d-l 

Motoc Bogdan George putea ataca Ordinul Prefectului și menționează că situația cu exluderea d-lui Panait nu 

este similară cu cea a d-lui Motoc. 

D-l Panait Bian Cristian spune că excluderea d-lui Motoc nu este legală. 

D-na Seceretar General al Municipiului Săcele spune că din ceea ce a afirmat anterior d-l consilier local 

Panait, reiese că și Ordinul Prefectului ar fi ilegal. 

D-l Panait Bian Cristian spune că așa este și că dumnealui consideră că ar trebui să se termine cu această 

practică comunistă și că la exprimarea votului ar trebui să se țină cont că fiecare dintre consilierii locali pot fi în 

această situație. 

D-l Sterpu Ciprian întreabă care sunt efectele juridice  în cazul în care acest mandat de consilier local nu se 

validează. 

D-na  Seceretar General al Municipiului Săcele spune că Consiliul Local poate funcționa cu 18 membri și 

vom vedea care este poziția Prefecturii vizavi de nepunerea în aplicare a Ordinului Prefectului. 

D-l Președinte spune că au fost urmați toți pașii procedurali, menționând faptul că, în ceea ce privește 

numirea unui supleant care nu este imediat următorul pe listă, au avut o situație similară la numirea unui 

membru UDMR în cadrul Consiliului Județean Brașov. 

D-l Panait Bian Cristian spune că există o decizie a Curții Constituționale cu privire la această speță, iar 

faptul că partidele nu-și modifică statutul în mod corespunzător constituie o problemă distinctă. 

D-na Seceretar General al Municipiului Săcele spune că proiectul este fundamentat pe prevederile art. 602 

din Codul Administrativ, Ordinul Prefectului a fost adus la cunoștința Consiliului Local și specifică faptul că 

acest act normativ a fost transmis în vederea validării următorului supleant de pe listă. 

D-l Sterpu Ciprian reiterează întrebarea cu privire la efectele juridice produse în cazul în care acest mandat 

nu este validat. 

D-na Seceretar General al Municipiului Săcele spune că singura problemă este că  sunt susceptibili de a fi 

acționați în instanță de către formațiunea ALDE. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că trebuie să valideze acest mandat, dacă partidul l-a exclus pe d-l 

consilier local Motoc. 
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D-na Lungu Mihaela spune că nu este normal să fie amenințați cu acțiuni în justiție, întrucât votul se poate 

exercita liber de către fiecare consilier local în parte, iar acest mandat poate fi validat sau nu. 

D-na Seceretar General al Municipiului Săcele spune că doar a adus la cunoștință ce se poate întâmpla. 

D-l Primar spune că s-au făcut toți pașii procedurali legali și administrativi și că fiecare votează și apoi vom 

vedea răspunsul Prefecturii în ce privește acest aspect, dar menționează că nu ar trebui ca în exercitarea votului 

să existe elemente de subiectivism. 

D-l Stoea Gheorghe spune că ar trebui ca votul să fie secret. 

D-ra Dascălu Bianca spune că avem procedură imperativă ca votul să fie deschis. 

Comisia de validare se retrage pentru a analiza dosarul de validare. 

D-na Seceretar General al Municipiului Săcele spune că d-l Motoc putea ataca Ordinul Prefectului, iar în 

timpul ședinței pe comisii de specialitate a susșinut că nu a primit hotărârea de excludere, dar i-a transmis-o, 

din greșeală, alături de o contestație, care nu era înregistrată nicăieri. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia dă citire Procesului Verbal al Comisiei de validare, care, în urma analizării 

dosarului de validare, constată ca au fost au fost respectate dispozițiile legale şi că nu sunt cazuri de 

incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună  validarea  mandatului de consilier local al d-nului 

Gheorghiță Mutu Petre. 

Se supune la vot și se respinge  cu  9 voturi  pentru,  9 abțineri ( d-l Sterpu Ciprian, d-l Nițescu Ciprian,  d-l 

Copoț George Robert, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Popa Marius Cristian,  d-l Stoea Gheorghe, d-l Panait Bian 

Cristian, d-na Lungu Mihaela, d-l Băilă Gheorghe). H.C.L. nr. 41. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2019. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – 2 abțineri, 2 voturi pentru  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-nul Președinte ia cuvântul, prezintă metoda de vot și  spune că total venituri se înregistrează 69,491.74 mii 

lei și trece la Venituri – Secțiunea de funcționare, în cuantum de 46,687.70  mii lei: 

-  Se supune la vot capitolul 03.02 – Impozit pe venit,  cu o sumă de  151.00  mii lei şi se aprobă cu 18  

voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 04.02 – Cote şi sume defalcate din  impozitul pe venit, cu o sumă de 26,433.00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 07.02 – Impozite şi taxe pe proprietate, cu o sumă de  6,208.00 mii lei şi se 

aprobă cu cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 11.02 – Sume defalcate din T.V.A., cu o sumă de  10,946.00  mii lei şi se 

aprobă  cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 16.02 – Taxe pe utilizarea bunurilor, cu o sumă de 2.924,00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 18.02 – Alte impozite şi taxe  fiscale cu o sumă de 24.00 mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 30.02 – Venituri din proprietate, cu o sumă de 3,246.00 mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 33.02 – Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi, cu o sumă de  712.00 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 34.02 – Venituri din taxe administrative cu o sumă de  1.00  mii lei  şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 35.02 – Amenzi, penalităţi şi confiscări, cu o sumă de 1,506.00 şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 36.02  - Diverse venituri, cu o sumă de 441.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile, cu o sumă de 

 -14,540.54 mii lei  şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

  -  Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat,  cu o sumă de 11.00 mii lei  şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 
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-  Se supune la vot capitolul 43.02 – Subvenţii de la bugetul de stat,  cu o sumă de 8,624.94 mii lei  şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru. 

   Se supun la vot Veniturile - Secțiunea de funcționare, în cuantum de 46,687.70  mii lei și se aprobă cu 18 

voturi pentru. 

 D-l Președinte trece la  Venituri - Secţiunea de dezvoltare,  cu total venituri 22,804.34 mii lei: 

- Se supune la vot capitolul 37.02 – Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile cu o sumă  de 14,540.54  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 39.02 – Venituri din valorificarea unor bunuri, cu o sumă  de 0.62  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 42.02 – Subvenţii de la bugetul de stat, cu o sumă de  5,886.15  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 43.02 – Subvenţii de la alte administrații, cu o sumă 390.32  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 48.02 – Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și 

aferente cadrului financiar,  cu o sumă  de  1,986.71  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru. 

Se supun la vot Veniturile - Secțiunea de dezvoltare,  în cuantum de 22,804.34 mii lei și se aprobă cu 18 

voturi pentru. 

Se supun la vot Veniturile, pe cele două secțiuni, în cuanrum de 69,491.74 mii lei și se aprobă cu 18 

voturi pentru. 

D-l Președinte trece la Cheltuieli, cu un cuantum de  72,623.22  mii lei și începe cu  Secţiunea de 

funcţionare, cu un total de 46,687.40 mii lei.  

D-l Nițescu Ciprian spune că are câteva amendamente la această secțune, respectiv: de la titlul 20 – 

Bunuri şi servicii, alineatul 20.01.30, unde s-a propus pentru anul 2020 suma de 453.20 mii lei, să rămâna suma 

de 383 mii lei, iar restul de 90 mii lei să se transfere în cadrul  capitolul 66.02 – Sănătate, subcapitolul 

66.02.06.01 – Spitale generale, alineatul 51.01.46 – Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea 

cheltuielilor curente din domeniul sănătății. 

D-l Bălășescu Marius întreabă de ce aceste amendamente nu s-au prezentat marți, în cadrul ședinței pe 

comisii de specialitate, mai ales că d-l consilier local a venit la dezbaterea punctului 41 de pe ordinea de zi. 

D-l Președinte confirmă faprul că atunci când s-au solicitat avizele, nimeni nu a vorbit de amendamente. 

D-l Sterpu Ciprian spune că din punctul dumnealui de vedere se află într-o situație excepțională, d-l 

consilier local Nițescu a muncit pentru a formula aceste amendamente, în situația în care grupul PNL nu a fost la 

discuțiile pe buget cu d-l Primar, deoarece acesta a condiționat participarea de excluderea de la discuții a unor 

persoane din formațiunea politică din care face parte și menționează că amendamentele nu sunt formulate din 

nici un alt considerent, decât necesitatea de a aduce anumite sume pentru Spital. 

D-l Viceprimar spune că a primit aceste amendamente în cursul zilei de astăzi, dar trebuie ținut cont de 

faptul că Spitalul are excedent de 2 mil lei, iar dacă  va fi nevoie nu există nici o opreliște în a face o rectificare 

bugetară și crede că nimeni de la Spital nu s-a plâns că trebuie, momentan, mai mulți bani. 

D-na  Hlavathy Zsuzsánna spune că nu are cunoștință de aceste amendamente, nu s-au transmis materiale 

în acest sens și chiar dacă intenția și amendamentul în sine este bun, nu se poate vota fără o analiză temeinică.  

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului s-a dezbătut 

și bugetul, li s-a comunicat că ar fi nevoie de o sumă mai mare, dar s-a stabilit să se pună o sumă diminuată în 

acest buget inițial, iar apoi, prin  rectificările ulterioare să se introducă și restul, întrucât au nevoie de bani, dar 

gradual. 

D-l Panait Bian Cristian spune că dată fiind și apropierea alegerilor locale, aceste amendamente i se par 

strict de campanie electorală.   

D-na Coman Rodica spune că a primit e-mailul cu amendamentele formulate de d-l consilier local 

Nițescu și acesta este transmis și către Comisia de specialitate nr. 1 și că, în ceea ce privește Spitalul Municipal 

Săcele, acesta are 1 mil lei în cont, plus 1 mil lei dat de noi și menționează că se poate ține cont de aceste 

amendamente și banii pot fi puși la următoarea rectificare bugetară, întrucât acum Spitalulul are bani care să-I 

asigure funcționarea la parametri optimi. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că din documentul transmis de formațiunea politică PNL pentru 

fundamentarea bugetului local nu se prevedea nimic pentru sănătate, educație sau siguranță, se dorea parc de 

câini, drumuri agricole și menționează că Spitalul are la oră actuală resurse financiare pentru funcționarea bună 

pentru primul trimestru, iar dacă vor trebui suplimentate sumele, se va discuta. 
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D-l Sterpu Ciprian spune că lista de propuneri PNL care urmau să intre în buget era mai amplă, cea la 

care face referire d-l Primar nu este cea exhaustivă și menționează că existau proiecte care erau pentru educație, 

siguranță, sănătate și chiar care cuprindeau toate aceste aspecte.   

Se supune la vot primul amendament formulat de d-l Nițescu Ciprian, respectiv: de la titlul 20 – Bunuri 

şi servicii, alineatul 20.01.30, unde s-a propus pentru anul 2020 suma de 453.20 mii lei, să rămâna suma de 383 

mii lei, iar restul de 90 mii lei să se transfere în cadrul  capitolul 66.02 – Sănătate, subcapitolul 66.02.06.01 – 

Spitale generale, alineatul 51.01.46 – Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății și se respinge cu 6 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 abțineri. 

Se supune la vot al doilea amendament formulat de d-l Nițescu Ciprian, respectiv: de la titlul 20 – Bunuri 

şi servicii, alineatul 20.11, unde s-a propus pentru anul 2020 suma de 20 mii lei, să rămâna suma de 5 mii lei, iar 

restul de 15 mii lei să se transfere în cadrul  capitolul 66.02 – Sănătate, subcapitolul 66.02.06.01 – Spitale 

generale, alineatul 51.01.46 – Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul 

sănătății și se respinge cu 6 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 abțineri. 

Se supune la vot al treilea amendament formulat de d-l Nițescu Ciprian, respectiv: de la titlul 20 – Bunuri 

şi servicii, alineatul 20.30.01, unde s-a propus pentru anul 2020 suma de 109,5 mii lei, să rămâna suma de 9,5 

mii lei, iar restul de 100 mii lei să se transfere în cadrul  capitolul 66.02 – Sănătate, subcapitolul 66.02.06.01 – 

Spitale generale, alineatul 51.01.46 – Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din 

domeniul sănătății și se respinge cu 6 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 abțineri. 

Se supune la vot capitolul 51.02 – Autorităţi publice şi acţiuni externe, cu o sumă de  8,898.70 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03 – Autorităţi executive, cu o sumă de 8,998.70 mii lei  şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 6,863.00  mii lei  şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  

-  Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1,684.61  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;      

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri, cu o sumă de 0.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  85.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate,  cu o sumă de  -6.50  mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 54.02 –Alte servicii publice generale, cu o sumă de  776.00  şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.05. –Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale, cu o 

sumă de 220,00 şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 50 – Fonduri de rezervă,  cu o sumă de  220,00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor, cu o sumă 

de 541.00  şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu o sumă de 534.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  7.00  mii lei şi se aprobă cu 18  voturi pentru;   

- Se supune la vot capitolul 55.02 –Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi, cu o sumă de  215.00  

mii lei şi se aprobă 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  15.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 30 – Dobânzi, cu o sumă de  200.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională, cu o sumă de 3,350.50 mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  2,422.50 mii lei  şi se aprobă cu 

18  voturi pentru;   

- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 2,302.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 120.50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10 - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 861.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 67.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 
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- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă de 4,133.50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.01 – Învăţământ preșcolar, cu o sumă de 497.50  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.03.02 – Învăţământ primar, cu o sumă de 590.00  mii lei şi se aprobă 

cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior, cu o sumă de 933.60  mii lei şi 

se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.02 – Învăţământ secundar superior, cu o sumă de 1,555.29  mii lei 

şi se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.04.03 – Învăţământ profesional, cu o sumă de 468.36  mii lei şi se 

aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.05 – Învăţământ postliceal, cu o sumă de 32.75  mii lei şi se aprobă cu 

17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învăţământui, cu o sumă de 56.00  

mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de 104.00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  3,566.50 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă  de  285.00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi 

pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli,  cu o sumă de  178.00  mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru 

(d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de ședință);  

- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipsește momentan din sala de 

ședință). 

D-l Nițescu Ciprian spune că, deoarece la acest capitol ar putea fi aduși bani, dorește să formuleze 

un amendament, în sensul ca  subcapitolul 51.01.46 să fie suplimentat cu sume provenite de la Cultură, 

recreere și religie, Locuințe, servicii și dezvoltare publică, Alte acțiuni economice – Turism,            

Trasporturi – Străzi, de la 130 mii lei, la 230 mii lei și se respinge cu 6 voturi pentru, 6 împotrivă, 6 

abțineri. 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate, cu o sumă de 2,286.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01 – Spitale generale, cu o sumă de 1,212.00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  212.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice, cu o sumă de  1,000.00  mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.08 – Servicii de sănătate publică, cu o sumă de 675.50 mii lei şi se 

aprobă cu 19 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  667.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 8,50 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.50.50 – Alte instituții și acțiuni sanitare, cu o sumă de 398.50 mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  402.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate,  cu o sumă de  -3.50  mii lei şi 

se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie,  cu o sumă de  2,681.00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.02 –Biblioteca, cu o sumă de 114.00 mii lei şi se aprobă 18 voturi 

pentru;  
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- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  65.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii,  cu o sumă de  49.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.06 – Case de cultură,  cu o sumă de  940.50  mii lei şi  se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  768.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  118.49  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.03.30 –  Alte servicii culturale,  cu o sumă de 645.60  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 460.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de  185.60  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 –  Sport, cu o sumă de  97.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57 – Asistență socială, cu o sumă 15.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 166.40  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.03 –  Întreținere parcuri și zone verzi, cu o sumă de 552.00  mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  552.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot alineatul 20.01 – Bunuri și servicii, cu o sumă de  342.00  şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian);  

- Se supune la vot alineatul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă de  160.00  şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

- Se supune la vot alineatul 20.05 – Bunuri de natura obiectelor de inventar, cu o sumă de  50.00  şi se 

aprobă cu 13 voturi pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius 

Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.06 –  Servicii religioase, cu o sumă de 150,00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 59 – Alte cheltuieli, cu o sumă de 150,00  mii lei şi se aprobă cu 18  voturi pentru;  

- Se supune la vot capitolul 68.02 –  Asigurări de asistenţă socială, cu o sumă de 9,209.73 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.05.02 –  Asistenţă socială în caz de invalidiate, cu o sumă de 8,128.50 

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  de 3,273.00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri,  cu o sumă de  402.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  4,453.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 85 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.06 –  Asistență socială pentru familie și copii, cu o sumă de  100.00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  100.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.01 –  Ajutor social, cu o sumă de  54.00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de  54.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  
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- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.15.02 –  Cantina de ajutor social, cu o sumă de 325.00  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă  69.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 256.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenţei sociale, cu o sumă  de 

1,248.20 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  1,069.00  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  134.20 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 57  - Asistenţă socială, cu o sumă de 45.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă de  2,735.00  mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.30  – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor, cu o sumă de 340.50 

mii lei şi aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 343.00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot alineatul 20.01  – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 118.00  mii lei şi se aprobă cu 13 

voturi pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l 

Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuat în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

-   -2.50  mii lei şi aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06 –  Iluminat public, cu o sumă de 1,950.00  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 1,950.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 –  Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezoltării 

comunale, cu o sumă de 414.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 10  - Cheltuieli de personal, cu o sumă de  191.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de 223.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă  de 3,297.00 mii lei şi se aprobă 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 –Salubritate, cu o sumă de 2,782.00  mii lei şi se aprobă cu  18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  2,782.00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale,  cu o sumă de 465.00  

mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de  465.00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 80.02  – Acţiuni generale, economice şi de  muncă, cu o sumă  de 1,190.00 mii 

lei şi se aprobă cu  18  voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.06  – Prevenire şi combatere inundaţii şi îngheţuri, cu o sumă  de 

1,190.00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  1,190.00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 84.02  – Transporturi, cu o sumă  de  7,079.00 mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02  –Transport în comun, cu o sumă  de 3,415.00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 
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- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi serviciii, cu o sumă de  15.00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 40 – Subvenţii, cu o sumă  de  2,400.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 55  - Alte transferuri, cu o sumă  de 1,000.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cu o sumă de 

0.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03  – Străzi, cu o sumă  de  3,664.00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă  de 2.644.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 81 – Rambursări de credite, cu o sumă de 1,020.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot alineatul 20.02 – Reparații curente, cu o sumă de 2,160.00 şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

- Se supune la vot capitolul 87.02  – Alte acţiuni economice, cu o sumă  de  90,00  mii lei şi se aprobă cu 

19 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 87.02.04  –Turism, cu o sumă  de 60.00  mii lei şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 4 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian);  

- Se supune la vot titlul 20 – Bunuri şi servicii, cu o sumă de  90.00  mii lei şi şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

- Se supune la vot alineatul 20.01 Bunuri şi servicii, cu o sumă de  40.00 mii lei şi şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

- Se supune la vot alineatul 20.30 Alte cheltuieli, cu o sumă de  50.00 mii lei şi şi se aprobă cu 13 voturi 

pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian) ;  

Se spun la vot Cheltuielile - Secţiunea de funcţionare, cu un total de 46,687.40 mii lei și se aprobă cu 13 

voturi pentru, 5 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian). 

     D-l Președinte trece la Cheltuieli - Secţiunea de dezvoltare, menționând că acestea sunt în total de 

25,935.82: 

- Se supune la vot capitolul 51.02 –Autorităţi publice şi active externe, cu o sumă  de  50.00 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 51.02.01.03  – Autorități executive, cu o sumă de  50.00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  50.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională,  cu o sumă  de  8.40 mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 61.02.03.04 – Poliţia Locală, cu o sumă  de  8.40   mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  8.40  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 65.02 – Învăţământ, cu o sumă  de  553.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  530.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 66.02 – Sănătate,  cu o sumă  de  744.12  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 66.02.06.01  – Spitale generale, cu o sumă  de  744.12  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 
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- Se supune la vot titlul 51 – Transferuri între unități ale administrației publice,  cu o sumă de  0.00 mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  744.12  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 67.02 – Cultură, recreere şi religie cu o sumă  de  19.50  mii lei şi se aprobă cu 

18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 67.02.05.01 – Sport, cu o sumă  de 19.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  19.50  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 68.02 – Asigurări și asistență socială, cu o sumă  de  112.00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 68.02.11 – Creșe, cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu  18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 70.02  – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, cu o sumă  de  6,415.77 mii lei 

şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de locuințe, cu o sumă  de  164.63 mii 

lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  164.63 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.05.01 –Alimentare cu apă, cu o sumă de  5,197.00 mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  5,197.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.06– Iluminat public, cu o sumă de  626.14  mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  626.14  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 70.02.50 – Alte servicii domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 

comunale, cu o sumă de  428.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  428.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot capitolul 74.02 – Protecţia mediului, cu o sumă de  10,340.13 mii lei şi se aprobă 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.05.01 – Salubritate, cu o sumă de  8,700.00 mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru; 

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  8,700.00 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.06 – Canalizarea şi tratarea apelor reziduale, cu o sumă de  1,506.13  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  1,506.13  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 74.02.50 – Alte servicii în domeniul protecției mediului, cu o sumă de  

134.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  134.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  

- Se supune la vot capitolul 80.02 – Acţiuni economice generale, economice și de muncă,  cu o sumă de  

230.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;    

- Se supune la vot subcapitolul 80.02.01.30 –Alte cheltuieli pentru acțiuni economice, cu o sumă de 230.00  

mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 55 – Alte transferuri,  cu o sumă  de  230.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;  
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- Se supune la vot capitolul 84.02 – Transporturi, cu o sumă de  7,462.90  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru;   

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.01 – Drumuri și poduri, cu o sumă de  5,657.36  mii lei şi se 

aprobă cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 58 – Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020, cu o sumă 5,657.36  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi pentru; 

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.02 – Transport în comun, cu o sumă de  40.00  mii lei şi se aprobă 

cu 18 voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  40.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ;  

- Se supune la vot titlul 72 – Active financiare,  cu o sumă  de  0.00  mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru ;  

- Se supune la vot subcapitolul 84.02.03.03 – Străzi, cu o sumă de  1,765.54   mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru;  

- Se supune la vot titlul 71 – Active nefinanciare,  cu o sumă  de  1,765.54   mii lei şi se aprobă cu 18 

voturi pentru ; 

- Se supune la vot capitolul 99.02 –  Deficit, cu o sumă de 3,131.48 mii lei şi se aprobă cu 18 voturi 

pentru.  

Se supun la vot Cheltuielile - Secţiunea de dezvoltare, menționând că acestea sunt în total de 25,935.82 și 

se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l 

Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).   

Se supun la vot Cheltuielile în integralitatea lor, în cuatum de 72,623.22 mii lei și se aprobă cu 13 voturi, 

5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, 

d-l Sterpu Ciprian).   

             Se supune la vot Anexa 1 în integralitatea sa și se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan 

Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).   

            Se supune la vot Anexa 2 în integralitatea sa și se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan 

Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).   

   Se supune la vot Programul de investiţii publice pe anul 2019 cu suma de  25,571.82  mii lei şi se aprobă 

cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Sterpu Ciprian).    

Se supune la vot Programul de investiții publice pe anul 2019 finanțate din excedentul anual al bugetului 

local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, în sumă de 3,131.48 mii lei şi se aprobă cu 13 

voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George 

Robert, d-l Sterpu Ciprian).   

Se supune la vot Sinteza programului de investiţii cu finanțare din bugetul al unității administrativ 

teritoriale Municipiului Săcele pe anul 2020 şi se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l 

Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).    

Se supune la vot Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii 2020,  cu total venituri de  

25,180.88  mii lei şi se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa 

Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).   

Se supune la vot Anexa nr. 5 – Numărul de personal, permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe 

anul 2020, cu o sumă de 15,682 mii lei şi se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l Mureșan Dan Marius, d-l 

Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu Ciprian).   

Se supune la vot proiectul de hotărâre în integralitatea sa și se aprobă cu 13 voturi, 5 împotrivă (d-l 

Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu 

Ciprian).  H.C.L. nr. 42. 

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind actualizarea Actului Constitutiv 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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 43.  

  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Amenajamentului pastoral pentru deținătorii de pajiști naturale (fânețe și pășuni ), înregistrați la 

Registrul agricol al Municipiului Săcele între anii 2015-2019,  pentru  suprafața de 4345,70 ha.  

        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  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

 momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 44.  

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre  

privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pășunea din trupul Capra Mică-Munții Cailor, 

 proprietatea Municipiului Brașov, aflat pe teritoriul administrativ al Municipiul 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  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

 momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 45.  

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2020.  

         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  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

 momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 46.  

       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru  

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  și a Programului de Investiții pe anul 2020 ale R.P.L.P. Săcele 

R.A. 

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  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

 momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 47.  

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 

pentru  aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net pe anul 

2019 al R.P.L.P. Săcele R.A.  

        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  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește momentan 

din sala de ședință).   H.C.L. nr. 48.  

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea valorificării lemnului de foc provenit din resturi de exploatare din parchete reprimite anterior, din 

crăci, vreascuri, uscături, rezultate din procesul de eliminare naturală a arborilor din ecosistemul forestier, din 
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degajări/curățiri și din buturi greu despicabili și prețurile de vânzare ale lemnului de foc rezultat valabile în anul 

de producție 2020.  

        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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 49.  

          D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente la drum 

auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2020.  

        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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 50.  

       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat  valorificării 

către populație, în anul de producție 2020.   

din Municipiul 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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 51.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), 

destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în anul de producție 2020.  

     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 și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere  (d-na Hlavathy Zsuzsánna).  H.C.L. nr. 52.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse tari), 

destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de producție 2020.  

        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 și se aprobă cu  17 voturi pentru, 1 abținere  (d-na Hlavathy Zsuzsánna).  H.C.L. nr. 53.  

 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale  fasonat loco ciotă și destinat 

valorificării către populație, în anul de producție 2020. 

        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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 54.   
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D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de pornire la licitație/vânzare directă, valabile pentru anul de producție 2020, la cherestele 

provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, respectiv către populație. 

        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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 55.   

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea volumului  brut total de 65  mii mc masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării, pentru anul de 

producție 2020. 

     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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 56.   

    D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea tarifelor pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea 

publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr.40  în UP VI Tărlung, u.a. 56 C%, volum 1482 mc și 

partida  nr.86 din UP VI Tărlung, u.a. 59 D%, volum 2008 mc. 

     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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 57.   

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65 mii mc masă lemnoasă, către 

agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin vânzare directă. 

     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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 58.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

 aprobarea valorificării în anul de producție 2020, a volumului brut total de 65  mii mc  masă lemnoasă. 

     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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 59.   

D-l Președinte spune că, în afară de aceste puncte de pe ordinea de zi cu privire la RPLP, mai există și 

Raportul de activitate al acestei societăți și întreabă dacă se doresc informații suplimentare. Deoarece nu sunt 

întrebări asupra acestei informări, d-l  Președinte propune să se treacă la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi, la 

proiectul de hotărâre privind  acordarea cu titlu  gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Mănăstirea 

Brădet cu Hramul ,,Înălțarea Domnului”. 

     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil,  cu 3 pentru, 1 abținere  

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 și se aprobă 12 voturi  pentru, 1  împotrivă (d-l Munteanu Gheorghe),  5 abțineri (d-l 

Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Popa Marius Cristian, d-l Copoț George Robert, d-l Sterpu 

Ciprian). H.C.L. nr. 60.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a unor imobile. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 61.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

trecerea din domeniul privat al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului 

înscris în CF nr. 116968 Săcele, în suprafață de 2554 mp. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 62.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință drumuri de 

exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare (HC-uri). 

        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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 63.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului identificat în CF nr. 107439 Săcele 

sub nr. cad. 107439, în suprafață de 11813 mp. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 64.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 26  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Covășan Costel, Covășan Felicia-Mariana și Negoiță Alexandru-

Ionuț, la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.115487 al 

localității Săcele, nr. cad.115487 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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 65.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 27  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației cadastrale pentru alipirea unor imobile-terenuri aparținând domeniului privat al 

Municipiului Săcele, situate în str. Bolnoc nr. 155. 

         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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 66.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului-teren înscris în CF nr. 101300 

Săcele, nr.cad.101300, în suprafață de 78 mp. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 67.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate în zona Bolnoc. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 68.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr.  30 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al 

Municipiului Săcele, către Liceul Teoretic  ,,Zajzoni Rab Istvan”. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, 1 abținere 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte spune că au existat discuții în ședința pe comisii de specialitate și că s-a ridicat o problemă în 

ce privește contractul de administrare. 

D-na Secretar General al Municipiului spune că acesta a fost completat, conform cerințelor și dă citire 

modificărilor făcute. 

Se supune la vot proiectul cu corecțiile realizate și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 69.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr.  31 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

darea în administrare a unor imobile – construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului 

Săcele, către Liceul Teoretic  ,,George Moroianu”. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții   

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu 1 abținere 

Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar General al Municipiului spune că aceste completări sunt valabile pentru toate cele trei puncte 

de pe ordinea de zi cu acest obiect, respectiv, punctele 30,31 și 32. 

Se supune la vot proiectul cu completările făcute și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 70.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri, imobile ce aparțin domeniului public al 

Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 5. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul cu completările făcute și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 71.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită a două cabinete medicale din Policlinica Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea 

nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele. 
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         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 72.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularului contractului de concesiune și a prețului de 

vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 80. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 41 euro/mp, fără 

T.V.A. euro/mp, fără T.V.A.  

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot amendamentul propus de Comisia de specialitate nr. 1, în sensul stabilirii prețului de 

vânzare la 41 euro/mp, fără T.V.A. și se aprobă cu 18 voturi  pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 73.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 35 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe titularilor contractului de concesiune și a prețului de 

vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul Săcele, str. Viitorului nr. 21. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 49,95 euro/mp, 

fără T.V.A. euro/mp 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 74.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 36 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programele 

A.N.L., din Municipiul 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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 75.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 37 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, către titularul 

contractului de închiriere. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 76.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 38 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General 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. 

D-l Președinte spune că trebuie formulate propuneri în acest sens. 
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D-l Munteanu Gheorghe îl propune pe d-l consilier local Bălășescu, d-l Mureșan îl propune pe d-l consilier 

local Copoț, d-l Kádár Tamás îi popune pe d-l Géczi Gellért, iar d-l Stoea Gheorghe pe d-l Băilă Gheorghe. 

D-l Președinte anunță că votul este secret, iar până la centralizarea rezultatelor propune să se treacă la la 

punctul nr.  39 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de 

consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în vederea redobândirii în patrimoniul Municipiului 

Săcele a imobilului – Grădinița cu Program Prelungit nr. 5, situată în Mun. Săcele, str. Viitorului nr. 7. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 78.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 40 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru  

aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 79.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 41 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Săcele  în cadrul Asociației Direcția Pentru Monitorizarea și 

Protecția Animalelor pentru anul 2020. 

         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 Președinte anunță că nu participă la vot, fiind în stare de incompatibilitate. 

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi  pentru. H.C.L. nr. 80.   

 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 42 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice 

și persoane juridice pentru anul 2019. 

         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 și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 81.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 43 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea demarării procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Săcele. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, respectiv: bugetul anului următor va fi majorat cu sumele rămase nefolosite 

în anul anterior   

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu 18 voturi  pentru. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că, în urma unei solicitări primite de la USR s-a 

procedat la completarea regulamentului cu specificații privind obligativitatea înregistrarii sediului  social pe raza 

Municipiului Săcele al asociațiilor și al ONG-urilor care intenționează să depună proiecte în cadrul procesului de 

bugetare participativa, respectarea regimului conflictului de interese de către membrii echipei tehnice de 

evaluare implicați în procesul de bugetare participativă. În ceea ce privește restul observațiilor cu privire la 

modalitatea de desemnare a membrilor echipei tehnice,  potrivit prevederilor legale in vigoare, consilierii locali 
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vor fi desemnati prin hotărâre a Consiliului Local, membrii din aparatul de specialitate al Primarului vor fi 

desemnati prin dispoziție de Primar, iar din partea societății civile vor participa 2 reprezentanți ai ONG-urilor pe 

bază de cerere depusa la Registratura Primăriei Municipiului Săcele. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 82.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 44 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

desemnarea a 2 consilieri locali pentru a face parte din echipa tehnică de evaluare a proiectelor depuse în cadrul 

bugetării participative la nivelul 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. 

D-l Președinte spune că sete necesar să se facă nominalizări pentru desemnarea a 2 consilieri locali pentru a 

face parte din echipa tehnică de evaluare a proiectelor depuse în cadrul bugetării participative la nivelul 

Municipiului Săcele. 

Astfel, d-l Nițescu îl propune pe d-l consilier local Sterpu, d-l Bălășescu îl propune pe d-l Gâdea, iar d-l 

Géczi Gellért pe d-l Kádár Tamás. 

D-l Bălășescu Marius spune că este un lucru bun faptul că s-a ajuns la această fază de bugetare 

participativă, menționând că mecanismul trebuie să funcționeze în favoarea cetățenilor, iar sumele alocate să 

crească. 

D-l Președinte anunță că votul este secret și propune să se treaca la punctul nr. 45 de pe ordinea de zi, la 

proiectul de hotărâre pentru  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al 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. 

Se supune la vot și se aprobă cu  18 voturi  pentru. H.C.L. nr. 84.  

        D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul nr. 38, respectiv D-l Bălășescu Marius: 9 voturi  

pentru, 6 împotrivă,  3 voturi nule, d-l Géczi Gellért: 16 voturi  pentru, 2 împotrivă.   H.C.L. nr. 77. 

         D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul nr. 44, respectiv D-l Gâdea Sorin: 13 voturi pentru, 4 

voturi împotrivă, 1 vot nul,  D-l  Kádár Tamás: 12 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 voturi nule .   H.C.L. nr. 

83. 

 D-l Președinte propune să se treacă la sesizări din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă care este motivul pentru care, de mai mulți ani, consultarea publică pe 

buget are loc în mijlocul zilei, când majoritatea oamenilor nu pot participa, fiind mai oportun să fie la orele 

18:00. 

 D-l Primar spune că cine dorește să participe, o face, indeferent de oră, dar se va lua în calcul și sugestia 

făcută de d-na consilier local. 

 D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că este necesară o transparență a distribuirii lemnului de foc, astfel, 

după ce se depun toate cererile, se știe prioritizarea, această listă să se facă publică, ca oamenii să știe dacă și 

aproximativ când ar primi lemn de foc.  

 D-l Primar spune că după data de 31 martie care este termenul-limită de depunere a cererilor, acestea se 

vor analiza, iar lista va fi făcută publică. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că ar trebui să se facă o estimare de către Regie cu privire la cantitatea 

care se poate da în anul în curs. 

D-l Președinte spune că problema ridicată este pertinentă, astfel sunt persoane care nu sunt pe listă și nu 

știu care este motivul, iar lista nu trebuie să conțină nume și prenume, ci numărul cererii de înregistrare. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că a dorit să intervină la buget, astfel la turism s-au pprins în anii 

precedenți sume care nu s-au utilizat, că au existat diverse evenimente, târguri internaționale, unde Săcele nu a 

fost reprezentat și propune ca acești bani să se mute. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că a ridicat această problemă încă de acum 2 ani, dar nimeni nu s-a 

arătat interesat. 
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D-l Mureșan Dan Marius spune că sunt pensiuni/restaurante care plătesc sume mari la bugetul local, dar 

localitatea nu este promovată deloc. 

D-l Viceprimar spune că a fost împreună cu d-na consilier local Hlavathy Zsuzsánna la târgul de tursim 

în urmă cu 3 ani, dar invitațiile au fost lansate de Consiliul Județean, iar de aici s-a mers cu un număr mic de 

pliante. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că nu există implicare la nivel local. 

D-l Viceprimar spune că avem bugetare participativă. 

D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă în baza Legii nr. 15/2008, tinerii pot beneficia de teren, dacă exsită 

disponibilitate în acest sens. 

D-l Primar spune că în anii '90  aveam terenuri, dar nu mai e cazul. 

D-l Nițescu Ciprian spune că rigola spre str. Unirii este ruptă. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a avut o experiență neplăcută în data de 11 februarie, astfel între str.  

Morii și str. Unirii se execută o lucrare de refacere covor asfaltic, traficul este îngreunta, iar dincolo de 

neajunsuri, unul dintre munictori i-a lansat injurii, că nu merge mai repede. 

D-l Primar spune că firma nu este sub autoritatea Primăriei, iar d-l cnsilier local trebuie să întreprindă 

demersurile legale ce se impun în acest sens. 

D-l Popa Marius Cristian spune că la investițiile Primăriei pe anul 2020 sunt prinse mai străzi, iar strada 

Lungă este al  treilea an când este prinsă. 

D-l Primar spune că la punctul cu bugetul au votat împotrivă la capitolul Străzi. 

D-l Popa Marius Cristian spune că și-au manifestat astfel votul pentru că a fost prinsă o  singură stradă. 

D-l Primar spune că pentru atât sunt fonduri disponibile. 

D-l Popa Marius Cristian spune că sunt UAT-uri care au accesat fonduri în acest sens, un exemplu fiind 

Municipiul Alba Iulia. 

D-l Primar spune că acest lucru a fost îngreunat de faptul că vechile administrații nu au intabulat străzi. 

D-l Sterpu Ciprian spune că este un demers foarte bun acela de a recupera ceea ce a fost în patrimoniul 

UAT Săcele, sens în care li s-a cerut acordul pentru achiziționarea de asistență juridică și consideră oportun ca 

acaelași lucru să se facă în toate situațiile de acest tip.  

D-l Stoea Gheorghe spune la intersecția str. Oituz-Pinului-Highiș, unde au fost plantați arbori, a venit o 

echipă de la Electrica care a tăiat iresponsabil acești arbori, astfel încât se impune o retoaletare a acestora. 

D-l D-l Popa Marius Cristian spune că dacă vorbim de un diametru mai mare, tăierea fără drept înseamnă 

infracțiune. 

D-l Stoea Gheorghe mai spune, referitor la buget, că acesta este unul de supravețuire. 

D-l Primar spune că li s-a adus la cunoștință faptul că guvernul actual a alocat doar jumătate din suma 

necesară la Asistența Socială, restul punându-se de la bugetul local și este vorba de 4 mil lei. 

D-l Bălășescu Marius spune că atunci când vremea o permite, este necesar să se monteze limitatoarele de 

viteză. 

D-l Munteanu Gheorghe spune că la imobilul situat pe B-dul George Moroianu, la nr. 267 este o 

infiltrație de apă care pune în pericol imobilul respectiv. Dumnealui mai spune că pe str. Livezii cetățenii și-au 

oferit sprijinul în verderea tăierii arborilor. 

 D-l Președinte anunță că pot interveni participanții la ședință din partea societății civile care s-au înscris 

la cuvânt la începutul ședinței. 

 D-l Pară Sorin ia cuvântul și spune că a asistat la ședințele Consiliului Local din ultimii ani și a costatat 

că nu sunt inițiate proiecte de hotărâre care să includă și persoana cu dizabilități. 

 D-l Primar întreabă dacă există o situație punctuală la care face referire. 

 D-l Pară Sorin spune că a avut cereri repetate în acest sens. 

 D-l Stoea Gheorghe spune că d-l Pară se referă la accesul la mijloacele de transport în comun și la alte 

facilități pentru persoanele cu dizabilități. 

 D-l Sterpu Ciprian spune că au fost momente de sărbători, când autobuzele dus au avut rampe, dar la 

întoarcere nu au mai venit cele cu rampe. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că există posibilitatea să sune pentru a solicita un autobuz dotat cu 

rampă. 

 D-l Viceprimar spune că la achiziția de autobuze, în ultimii 3 ani, un criteriu obligatoriu l-a constituit 

accesul persoanelor cu dizabilități, menționând că această categorie de persoane nu a fost neglijată, ci s-au luat 

măsuri, astfel la Centrul Multicultural s-a adus o rampă mobilă, s-a asigurat accesul la Policlinică, la Spital s-a 

contractat achiziția unui lift. 
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 D-l Pară Sorin spune că nu are acces la farmacie, la magazine, etc. 

 D-l Viceprimar spune că  d-l Pară a beneficiat de locuință ANL, inducând în eroare comisia de selecție și 

poate dezvolta subiectul. 

 D-l Matei Ion spune că abordarea acestei probleme nu este corectă, menționând că pentru această 

categorie de persoane se iau măsuri, gradual, că este obligatoriu să se adapteze lucrurile, dar nu se poate face 

decât în timp. 

 D-l Grosaru Valeru spune că nu poate accesa hotărârile de Consiliu Local de pe site. 

 D-l Președinte spune că a accesat hotărârile din ultimii 10 ani și nu a întâmpinat probleme. 

 D-l Grosaru Valeru întreabă dacă salariile funcționarilor publici depind/sunt stabilite în funție de salariul 

minim pe economie. 

 D-l Primar spune că da, cu acordul Consiliului Local. 

 D-l Grosaru Valeru în anii 2016-2019 veniturile de la secțiunea de dezvoltare au fost 13 mil lei, iar acum 

se estimează la 22 mil lei, ceea ce i se pare exagerat. 

 D-l Viceprimar spune că sumele constituite ca venituri la această secțiune sunt în strictă concordanță cu 

contractele din fonduri neramburabile, iar veniturile de pe această secțiune nu țin de încasările de la bugetul 

local.  

 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: 9:30. 
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