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HOTARAREA Nr. 40 Data: 27.02.2020 

HOT ARA.RE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edinfei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 
din data de 30 ianuarie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrun it In ~edinta ordinara In data de 27.02.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 12084/20.02.2020 al initiatorului - Primar - ing. Popa Virgil, 

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

Avand In vedere Rapo1tul de specialitate nr. 12085/20.02.2020 al Compartimentului Relatii 
Consi liul Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

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

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul mt. 129, al in. (1 ); art. 138, alin. (13) - (17); art. 139, al in. (1); art 196 al in. (I) lit. a); art. 
197 alin. (1) ~i art. 243, alin . (I), lit. a) privind Codul Administrativ, cu completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRET AR UL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE 

CJ. ZAMFIR GETA 

0 abtineri t 



JUDETUL BRJ\SOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 

A11exii la H.C.L. Ill'. 40127.02.2020 
Nr. 

lncheiat la data 30.01.2020, orele 16,00, la sediul 
Primariei Municipiului Sacele, sala de ~edinte, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara 

Sedinta ordinara a fest convocata In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind apro barea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 19 decembrie 201 9 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiilc 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de 'indata a 

Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 08 ianuarie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2019 - initiator RIMAR 

Ing. POP A VIRGIL. 
Avizc Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transp011 pe luna decembrie 2019 pentru 
cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care i~ i desra~oara activitatea profesionala In alta localitate 
decat cea de re~edinta - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4. 
5. Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei ~i a Statului de functii ale Spitalului Municipal 

Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avizc Comisiile 1, 3, 4; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Statului de functii din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturisme, autoutilitare1 

autospeciale, agregate, utilaje ~i alte ma~ini aflate In dotarea Primariei Municipiului Sacele pentru anul 
2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avizc Comisiilc 1, 4; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Serviciului de 
Salubrizare ~i Deszapezire din Municipiul Sacele, Caietului de Sarcini, Studiului de Oportunitate privind 
Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire, precum ~i stabilirea formei de gestiune 
a Serviciului de Salubrizare ~ i Deszapezire - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4; 
9. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor prevazute in Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare al Municipiului Sacele prin concesiune nr. 92/08. 12.2014, precum ~ i aprobarea 
lncheierii unui Act aditional In acest sens - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
10. Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de 'invatamant preuniversitar In anul ~colar 

2020-2021 de pe raza Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

11. Proiect de de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele 
majore apte de munca din fami liile beneficiare de venit minim garantat, obligate la munca In folosul 
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comunitatii, precum ~i pentru persoanele conclamnate la exccutarea pcclepselor ~i a masuril or neprivat ive de 
libertate, pcntru anul 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12 . Proicct de hotararc privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de Intervcntie (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico-econornici pentru proiectul ,,Rearnenajare ~i Moclernizare Piata E lectroprecizia" ;1 

d in Municipiul Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avizc Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotiirare privind aprobarea documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatori lor tehnico-economici 
privind proiectul ,,DALI- str.Vulturului - reabilitare ~i modernizare" - initiator PIUMAR Tng. POPA i 
VIRGIL. 

Avizc Comisiilc 1, 2, 4; 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea clocumentatici tehnice (DALI) ~ i a indicatorilor tehnico-econornici 

privind proiectul ,,DALI- str. Barsei - reabilitare ~i moclernizare" - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. i 
Avize Comisiilc 1, 2, 4; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-econornici 
privind proiectul ,,DALI- str. Goclri Janos - reabi litare ~ i modernizare" - initiator PRIMAR Ing. POPA i 
VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
16. Proiect de hotarare privind aprobarea documenta!iei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul ,,DALI- str. Highi~ului - reabilitare ~ i modernizare" - initiator PRIMAR Ing. POPA i 
VIRGIL. I \ 

Avizc Comisiile 1, 2, 4 
17. Proiect de hotarare privind apro barea documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor telmico-economici 

privind proiectul ,,DALI- str. Pinului - reabilitare ~i modernizare"- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 1 

Avizc Comisiilc 1, 2, 4. 11L. 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice (DALI) ~ i a indicatori lor telmico-econornici . 

privind proiectul ,,DALI - Spitalul Municipal Sacele extindere parcare ~i modernizare cai de acces $i ~ 

trotuare"- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. " ~: i 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
19. Proiect de hotarare privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin m. HCL 

nr.1 12/23.05.2019 pentru proiectul ,,Reabilitare ~i extindere retele de alimentare cu apa cartier Baciu".~~i ~ 
aprobarea finantarii de la bugetul local a cheltuielilor prevazute la art.8 alin.(2) din OMDRJ\f¥1 

nr.1851/2013 "- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. '' P 

Avize Comisiilc 1, 2, 4. 
20. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei telmice (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul ,,Reabilitarc canal pluvial de pe strada George Co~buc ~i Bd. G.Moroianu, pana 1a·1 

deversarea In canalul deschis Darbav" - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 1 1:1 
Avize Comisiilc 1, 2, 4. 

2 1. Proiect de hotarare privind insu~irea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii directe ti tularului 
cqntractului de concesiune ~i a pretului de vanzare pentru imobilul-teren situat In Municipiul ul ui 
Sa~ele, str. Nicolae Nicoleanu nr. 6 A - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
22. Proiect de hotarare privind insu~irea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii directe titularilor 

contractului de concesiune ~i a pretului de vanzare pentru imobilul-teren situat in Municipiul ri lor 
Saf~le, str. Viitorului nr. 79 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vi~e Comisiile 1, 2, 4. 

23 . Brpiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor
terenuri inscrise In CF nr. 111018 Sacele, nr. top. 1954/1/2/1, CF nr.113516 Sacele, nr. top. l 954/ 1/2/2,k €3:F
~J:. l l 3526 Sacele, nr. top. 1954/1/2/5, CF nr.103637 Sacele, nr. cad. 546, m. top. 1954/ 1/2/6, situate ~if 
Zf:?.pa Bolnoc - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. c In 

Ay;~e Comisiilc 1, 2, 4. 
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24. Proicct de hotarare privincl atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiu lui Sacele a imobilelor
terenuri inscrise 1n CF nr. 109233 Sacelc, nr.top.714113/1/1/1/2, 7141/3/111/1/1/2 ~i CF nr.109366 Sacele, 
nr.cad. l 09366 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
25 . Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilu lui 

lnscris in CF nr. 113677 Sacele sub nr.top 4, nr. top 5, a imobilului inscris in CF nr. 11 2796 Sacele sub 
m.top 6, nr. top 7, lnscris in CF ru". 11 5074 Sacele sub nr.top 8 si nr. top. 9 - initiator PRIMAR Ing, 
POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
26. Proiect de hotarare privind atestarea apartanentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului 

situat in intravilanul Municipiului Sacele - cartier Electroprecizia - tronson I, in suprafata de 13052 mp, 
cuqi-constructii - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avizc Comisiile 1, 2, 4. 
27. Proiect de hotarare privind atestarea apartcnentei la domeniul public al M unicip iu lui Sacele a imobilului 

situat in intravilanul Municipiului Sacele, in suprafata de 32268 mp, curti-constructii, reprezentand Cartier 
Electroprecizia - tronson II - initiator PRTMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avizc Comisiile 1, 2, 4. . 
28. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 11 2 1 mp, reprezentand zona verde, dil 

imobilul identificat in CF nr. 11 2039 Sacele, m. cad 1761, nr. top 13 1511/1 in suprafata de 1967 mp 
initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
29. Proiect de hotarare privind alipi rea unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Sacele 

initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

30. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul p rivat al Municipiului Sacele a imobilului cl 
nr. top 1323/2, inscris In CF nr.11 6747 Sacele - In suprafata de 2890 mp, categoria de folosinta faneata 
initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 2, 4. 
3 1. Proiect de hotarare privind acordarea cu ti tlu gratuit, a canti tatii de 15 mst lemn de foe catre Biserici 

Muntele Sionului - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4. 
32. Proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliului de Administratie al Servicii Sacelene S.R.L 

- initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 
33. Proiect de hotarare pentru aprobarea asocierii UAT Municipiul Sacele cu UAT Comuna Tarlungeni ~i UA1 

Comuna Varna Buzaului, In cadrul societati i Servicii Sacelene S.R.L., In vederea transformarii aceste 

societati in operator regional de transport public local al Asociatiei pentru Dezvoltare Durabila i 

Transportului Public Bra~ov ~i actualizarii Actului Constitutiv ill mod corespunzator - initiator PRIMAR Ing 

POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 
34. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentri 

Dezvoltare Durabila a Transportului Public Bra~ov pentru de legarea gestiunii serviciului de transport publi1 

local de calatori prin curse regulate, pentru claborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini, i 

Studiului de oportunitate ~i a proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru UA 1 

Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

35. Diverse. 
Informare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor 

cu handicap grav in semestrul II al anului 2019; 
Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la i'ndeplinire a Deciziei nr. 4/0 1.04.2019; 
Informare Curtea de Conturi cu privire la prelungirea termenului pentru realizarea masurilor dispuse de 
Decizia nr. 4/01.04.2019. 
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La ~cdinta au participat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Vi rgil 
- d-1 Viceprimar Ing . Gadea Sorin 

- d-na Secretar General al M unicipiului Saccle - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovat Alina - Arhitect-$ef 
- d-1 Tarn~ Nicolae Romeo - $ef Serviciu Politia Locala 
- d-na Coman Rodica - $ef Serviciul Financiar Contabilitate Salarizare Buget Ordonantare C.F.P 
- d-1 Dinita-Ardeleanu Constantin - ~ef Birou Ordine ~i Lini~te Publica, Paza Obiective, Circulatie 

Rutiera, Eviden~a Persoanei 
- d-na Parvu Nicoleta - $cf Serviciu Asistenta Sociala 

- d-1 Mangale Bogdan - $ef Birou Administrativ 
- d-l Matei Ion - Comp. Pond locativ, spatii cu alta destinatic 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 

- d-na B'ij a Ileana - insp. Biroul Investitii 
- d-na Vaida Marcela - consilier Biroul Investi tii 
- d-na Pantcl imon Camelia - insp. Biroul Tnvesti tii 
- d-na Marin Magdalena - insp. Comp. Resurse Umane 
- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 
- d-na Radu Gabi - insp. Comp. Patrimoniu 
- d-1 Biri~u loan Dumitru - Insp. Compartiment Activitati Sport-Turism 
- d-1 Lungu Costin Drago~ - Administrator Centru Multicultural ~ i Educational 
- d-1 Biri~u loan Dumitru - insp. Compartiment Activitati Sport-Turism 
- d-na Szabo Roxana - insp. Cantina de Ajutor Social 
- d-na Parvan Rodica - Manager Spitalul M unicipal Sacele 
- d-1 Mormoloc Castel Viorel - Director SERVICII SACELENE S.R.L. 

La ~edinta au participat 17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali In functie, absentand d-na Lungu 
Mihaela ~i d-1 Popa Marius Cristian. 

$edinta a fost prezidata de d-nul consilier local Geczi Gellert. 
D-na Secretar General al. Municipiului Sacele face apelul nominal , In conformitate cu prevederile legale 

'in vigoare. · I c 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele anunta ca dore~te sa reaminteasca faptul ca, In exercitarea 

atribuPilor care le revin, d-nii ~ i d-ncle consilieri locali trebuie sa aiba In vedere respectarea prevederileor ar t. 
228 din O .U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la conflictul de interese. 

D-nul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi, conform dispozitiei nr. 2 10123 .01.2020 ~i se aproba cu 14 
voturi pentru (d-na H lavathy Zsuzsanna, d-1 Munteanu Gheorghe ~ i d-1 Mure~an Dan Mure~an lipsesc' 
momentan din sala de ~edinta). ..: 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, da citire proiectu lui de 
hotarare priv ind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacel~ 
din data de 19 decembrie 20 19. · 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favo rabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - a viz favorabil . 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 13 voturi pentru (d-1 Nitescu Ciprian nu participa la 

vot, d-na Hlavathy Zsuzsanna, d-1 Munteanu Gheorghe ~i d-1 Mure~an Dan Mure~an lipsesc momentan din salat 
de ~edinta). H.C.L. nr. 6. .1li1 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, da citire proiectului de hotarare 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de 1ndata a ConsiJ iului Local at 
Municipiului Sacele din data de 08 ianuarie 2020. I d I 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot $i se aproba cu 9 voturi pentru ( d-1 Sterpu Ciprian, d-1 Nitescu Ciprian, d-1 Copot George 

Robert, cl-I Motoc Bogdan George ~i d-1 Baila Gheorghe nu participa la vot, d-na Hlavathy Zsuzsanna, d-1 
Munteanu Gheorghe $i d-1 Mure$an Dan Mure~an lipsesc momentan din sala de $edinta). H.C.L. nr. 7. 

D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ord inea de zi, da citire proiectului de hotarare 
pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2019. 

D-nu l Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 1 abtinere 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Cornisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vat proiectul de hotarare ~i se aproba cu 12 voturi pentru, 3 abtineri ( d-1 Sterpu Ciprian, d-1 

Nitescu Ciprian, d-l Copot George Robert), d-1 Munteanu Gheorghe ~i d-1 Mure$an Dan Mure~an lipsesc 
momentan din sala de ~edinfa ). H.C.L. nr. 8. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, da citire proiectului de hotarare 
pentru aprobarea decontarii ch el tuieli lor de transport pe luna decembrie 2019 pentru cadrele didactice $i 
personalul didactic auxiliar care 1$i desra~oara activitatea profes ionala In alta localitate decat cea de re$edinta. 

D-nu l Pre~ed i nte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot pro iectul de hotarare ~i se aproba cu 15 voturi pentru (d-1 Mure~an Dan M ure$an $i d-1 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de ~edinta ). H.C.L. nr. 9. 
D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ord inea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

aprobarea organigramei $i a Statului de functii ale Spitalului Municipal Sacele. 
D-nul Pre$edinte so licita Comisiilor de speciali tate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectu l 
Comisia nr. 3 - aviz favorab il 
Cornisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot $i se aproba cu 15 voturi pentru ( d-1 Mure~an Dan Mure$an $i d-1 M unteanu Gheorghe 

li psesc momentan din sala de ~ed inta ). H.C.L. nr. 10. 
D-nul Pre$edinte anunta case trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Statului de functii din aparatu l de speciali tate al Primarului Municipiului Sacele. 
0 -nul Pre$ed inte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Cornisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare $i se aproba cu 15 voturi pentru ( d-1 Mure$an Dan Mure$an ~i d-1 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de $edinta ). H.C.L. nr. 11. 
D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, da citire proiectului de hotarare 

privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaj e 
$i alte ma~in i aflate In dotarea Primariei Municipiului Sacele pentru anul 2020. 

D-nul Pre$edinte so licita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Cornisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare $i se aproba cu 15 voturi pentru (d-1 Mure$an Dan Mure$an ~i d-1 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de $edinta ). H.C.L. nr. 12. 
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D-1 Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea Regu lamentului de Organizare ~ i Functionare al Serviciului de Salubrizare ~ i Deszapezire din 
Municipiul Sacele, Caietului de Sarcini, Stucliului de Oportunitate privincl Modalitatea de Gcsti une a Scrviciului 
de Salubrizare si Deszapezire, precum ~i stabilirea forrnei de gestiunc a Serviciului de Salubrizare ~ i 

Deszapezire. 
D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezintc avize le: 

Cornisia nr. 1 - av iz favorabil 
Cornisia nr. 2 - nu face obiectul 
Cornisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vat proiectul de hotararc ~i se aproba cu 15 voturi pentru ( d-1 Mure~an Dan Mure~an ~ i d-1 

Munteanu Gheorghe lipsesc rnomentan din sala de ~eclinta ). H.C.L. nr. 13. 
D-nul P re~edinte anunta ca sc trece la punctul nr. 9 de pc ordinea de zi, da citirc proiectului de hotarare 

privind actualizarea tarifelor prevazute In Contractul de clelegare a gestiunii Serviciului Publ ic de Salubrizare al 
Municipiului Siicele prin concesiune nr. 92/08. 12.2014, precum ~ i aprobarea lncheierii unui Act aditional in 
acest sens. 

D-nul Pre~edinte so licita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizelc: 
Cornisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 1 abtinere 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca, ani lntregi nu s-a fiicut nimic sub aspectul colectarii selective, nu doar la 

nivel local, ci la nivel de tara, ceea ce a dus la amenzi din partea Comisiei europene, motiv pentru care dore~te sa 
propuna un arnendament, astfel: ,,pana la finele lunii iunie, operatorul de salubritate sa se implice cu toata 
puterea pentru a realiza dotarea tuturor Jocuintelor individuale, pensiLmi, restaurantc ~i alti agenti economici ~i 
institutii publice cu pubele pentru colectarea gunoiului personalizate pentru 3 tipuri de de~euri (harti e, plasti c ~i 

menajer), iar la nivel de municipiu sa se amplaseze containere, exclusiv pentru colectarea de~eurilor de sticla 
(colorata ~i transparenta). Acest lucru se va face Impreuna cu informarea individuala a cetatenilor, atat In scris, 
cat ~i verbal. Activitatea de colectare va fi riguros monitorizata ~i aco lo uncle nu se respecta aceasta regula se var 
aplica amenzi. Pana la sf§r~itul lunii iunie 2020, prestatorul de servicii de salubritate, cu sprij inul Serviciului de 
Evidenta a Persoanelor, se obliga sa incheie contracte de salubritate cu toti posesorii de imobile, pensiuni, 
institutii publice ~i private care nu au Inca contract", acest Jucru aplicandu-se la case, intr-o prima etapii, la 
blocuri va fi pasul urmator, pentru ca va fi mai greu, deoarece trebuie sa fie monitori zat totul 1ndeaproape. 

D-1 Sterpu Ciprian da citire unor consideratii asupra majorarii taxei de salubrizare, respectiv ,, Nu este 
corect ca bra~ovenii sa plateasca taxa de salubrizare majoratii de la an la an, In conditiile In care nu se fac 
progrese In acest domeniu. Avem zilnic plangeri ~i sesizari din partea cetatenilor, legate de rid icarea gunoiului. 
Niciun operator de salubrizare nu respecta contractele cu Asociatiile de proprietari ! Sunt cartiere Intregi ale 
ora~ului uncle gunoiul menajer nu se ridica zile lntregi, platformele de colectare sunt foarte prost lngrijite, · 
rnirosul degajat ~i peisajul dezolant creand un mare disconfort pentru bra~oveni . Este Ingrijorator, dar ~ i · 
dezamagitor ca Bra~ovu l nu a reu~it sa ajunga la nivelul al tor municipii din Romania vizavi de subiectu l; 
colectarii gunoiului menajer. Nu avem platforme de colectare selectiva sau boxe de guno i lngropate (de~ i ' 
municipalitatea a anunfat alocarea unor sume de bani pentru acest obiectiv), operatorii de salubrizare nu respecta 
Regulamentul de organizare ~i functionare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Bra~ov ~i nimeni nu 1 

Ii sanctioneaza! Ba mai mult, ne plangem de poluare, iar ma~ini le de colectare a de~eurilor menajere circula 
neacop~rite, vara mirosul fiind insuportabil. in centrul istoric se strange gunoiul In plina zi, atunci cand turi~ti i . 
servesc masa, nerespectandu-se niciun fel de regulament! Este strigator la cer sa cerem ecoinsule, dar gunoiul sa1 

nu fie ridicat sau cand 11 ridica, de~i cetatenii au co lectat selectiv, e aruncat la gramadii In ma~inile dei 
colectare. Totul este Iasat pe sea ma bra~ovenilor care scot din buzunar mai multi bani, ill fiecare an, pentru un · 
serviciu care se degradeaza. Acest lucru trebuie sa Inceteze! ", mentionand case opune majorarii tarifelor. 1 

D-1 Jitaru Gheorghe spune. In ceea ce prive~te tarifele, ca nu avem ce face, trebuie sa creasca, dar nu este 
corect ca numai o parte sa pliiteasca, iar restul sa nu plateasca nimic, trebuie gasite solutii sa plateasca eel putin 
fiecare casa, daca nu, fiecare cetatean. 11 

D-1 Viceprimar spune ca se ocupa Indeaproape de aceasta problema ~i dore~te sa contrazica cateva puncte 
expuse anterior, astfel in ceea ce prive~te ecoinsulele, acestea sunt Intretinute zilnic, 7 zile din 7, dar lipsa de: 
civilizatie nu poate fi suplinita, iar In ceea ce prive~te tarifele, alte municipalitati, cum sunt Bra~ovul sau Cluj . ..: 

I' 1_1 -
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Napoca praclica larife mai mari, Prejmerul are tarife mai mici la gunoiul menajcr, iar 'in ceea ce privqte 
coleclarea selectiva, nu au ajuns sa lndeplineasca larget-ul. Dumnealui mai spune ca la ecoinsule se poate merge 
pentru a se vedea daca se poate ridica gunoiul selectiv, lntrucat acest lucru nu se poate face daca cota de 
contaminare depa~este 50% ~i asta se lntampla frecvent, iar selectarea se face contra-cost ~i mentioneaza ca taxa 
de cre~ tere pe economia circulara este platita de noi catre operator, iar opcratorul o plate~te catre rampa. 

D-na Hlavathy Zsuzsanna spune ca, lntr-adevar, locuitorii sunt necivilizati, totu$i, firma de salubritate, In 
ultimii 3 ani nu a :fiicut nici un progres, iar cei care colecteaza nu au oppuni $i lntreaba de ce nu se poate vedea 
nici un progres ~i doar se majoreaza preturile, de$i nu se vede nimic concret, mentionand ca mereu cre$terile de 
tarife au fost votate sub conditia ca se va face ceva de calre operator. Dumneai mai lntreaba ce se 'intamplii, din 
punct de vedere legal, daca acest proiect nu trece. 

D-1 Viceprimar spune ca acest lucru lnseamna ca de maine nu se mai ridica gunoiul , pentru ca daca 
operalorul ar plati taxa pc economia circulara ar da faliment, iar In ceea ce prive$te cre$terca pentru salariul 
minim pe economie, aceasta esle minora, pentru manopera, iar taxa nu este generatoare de profit pentru nimeni, 
iar taxa de rampa o acbita loate localitatile. 

D-na Hlavathy Zsuzsanna spune ca suntem bagap la colt mereu. 
D-1 Viceprimar spune ca acum avem caclru legal, respectiv OUG nr. 74/201 8 $i putem lncepe un program

pilot ~ i ca ar trebui introduse tarife separate $i mentioneaza ca toate aceste lucruri sunt introduse In caietul de 
sarcini pentru noul contract. 

D-na Hlavathy Zsuzsanna lntreaba cum In Jocalitatea Sfantu Gheorghe se poate colecta selectiv $i pretul 
este la jumatate. 

D-1 Viceprimar spune ca acolo esle o alta organ izare. 
D-1 Geczi Gellert spune ca acolo functioneza ADI ISO Mediu. 
D-1 Viceprimar spune ca sunt judete unde ADI ISO Mediu funcponeaza, dar la noi nu functioneaza. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca 1n acest moment trebuie sa impunem operatorului de salubritate 

realizarea de actiuni de con$tientizare a populatiei cu privire la colectarea selectiva, mentionand ca este greu de 
lucral cu menta lul, dimineata se ridica gunoiul, este curat, dar In 3-4 ore se schimba lucruri le, gunoiul este 
aruncat direct din ma~ina In pubelii, dar trebuie impus operatorului sa faca aceste actiuni . 

D-nul Baila Gheorghe spune ca d-na Voicescu Nicoleta Teonia a atins cateva puncte pe care ~i dumnealui 
voia sa le dezvolte, mentionand ca de 3 ani de cand este consilier local a tot sesizat lucruri cu privire de acest 
aspect, datorat In parte $i cetatenilor care sunt certati cu ordinea. Dumnealui mai spune ca, daca colectarea 
selectiva s-ar face cum trebuie, ar fi oportun ca ~i operatorul sa preia aceste de~euri cu ma~ini separate. 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca dumnealui a dat la lnceput citire din comunicatul de presa al consilierilor locali 
PSD Bra~ov, care se potrive~te perfect ~i In situatia de la Sacele ~i mentioneaza ca d-1 Primar a venit la intalnirea 
Comisiei de specialitate nr. 3, manifestandu-$i disponibilitatea de a raspunde la 'intrebari, dar dumnealui dore~te 
sa-i adreseze cateva lntrebari d-lui Viceprimar, astfel ii intreaba, daca pentru an ii 201 6-201 9, exista o situatie 
care sa refl ecte, din cantitalea de de~euri aruncate la rampa, cate tone au fos t de$euri colectate selectiv. 

D-1 Pre$edinte spune ca se poate poate face o info rmare in acest sens. 
D-1 Sterpu Ciprian mai lntreaba cate campanii de informare a organizat Primaria Municipiului Sacele sau 

prestatorul ~i care a fost frecvenfa, lntrucat nu a vazut pliante, materiale de informare, etc, deasemenea cate 
sanctiuni a primit operatorul pentru nerespectarea prevederilor contractuale ~i mai 1ntreabii cate taxe s-au lncasat 
de la cei care nu au contract de salubrizare ~i ce demersuri s-au fiicut pentru a cre$te numarul de contracte 
incheiate. 

D-1 Pre$edinte spune ca ar fi op01tun ca aceste solicitari sa fi fost formulate In cadrul ~edintei pe comisii de 
specialitate de marti pentru a se putea primi ~i raspunsuri . 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca sunt consti·an$i, lntrucat in contract se stipuleaza ca exista ,,obligativitatea de a 
accepta tarife". 

D-1 Viceprimar spune ca la unele lntrebari poate da raspuns pe Joe, respectiv referitor la numarul de 
campanii de informare, au fost tot atatea cate au fost prevazute in Caietul de sarcini din 2014, deci nu au fost, dar 
pentru noua licitatie s-a prevazut clar ca vor fi din 3 1n 3 !uni, s-a prevazut ~i numarul de flyere. Totodata, mai 
spune ca s-au 1ntreprins demersuri pentru 1ncheierea de noi contracte, s-a ocupat personal de problema, 
mentionand ca s-au lncheiat cam pentru 235 de persoane. Dumnealui mai spune pentrn a se putea amenda 
operatorul, trebuie sa ai motiv ~i baza legala, cu stabilirea in Regulament a contraventiilor ~ i a cuantumului 
acestora ~i ca In noul Regulament s-a stabilit acest aspect. in ceea ce prive~te lncheierea de contracte, s-a primit 
o baza de date de la Ministerul de Interne, dar exista apartamente dublate, iar pentru a se putea aplica amenzi, 
trebuie sa se cunoasca numarul exact de persoane ~i spune ca ar fi oportun macar sa se treaca de la 15 mii la 20 
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mii de persoane cu contract, iar atunci lucrurile ar sta altfe l, deoarece acum se rididica gunoiul ~i de la 
neplatitori . In ceea ce prive~te campaniil e de infonnare ~i con~tientizarc, s-a di scutat desprc o colectarc In luna 
martie In perimetrul uncle au fost amplasate punctcle vechi de colcctare. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spunc ca, In ccea ce privc~te cantitatea de de~euri clusc la rampa, aceasta se 
regase~te In raportarile lunare realizatc catre Agcntia de Mediu. 

D-na Hlavathy Zsuzsanna spunc case revine la situatia din 2017 unde s-au discutat acel ea~i lucruri. 
D-1 Viceprimar spune ca In ultimii 20 de ani nimeni nu a lnregistrat la operatorul de salubritate un nou 

membru al famil iei. 
D-na Hlavathy Zsuzsanna spune ca s-a discutat despre sprijinul din partea Serviciului de Evidenta a 

Persoanelor In acest sens. 
D-nul Bala~escu Marius spune ca declararea unui nou membru al familiei tine de buna credinta ~i spune, 

fata de ce a sustinut d-1 Sterpu cu privire la obligativitatea cre~terii tari fe lor, ca aceasta cre~tere nu poate fi 
ocolita, lntrucat se ramane fiira operator de salubritate ~i ca sunt declaratii politice ~i dcmagogice care nu-~i au 
rostul. Dumnealui mai spune ca, In ceea ce prive~te colectarea selectiva, operatorul trebuie sane comunice ce 
strategic are In acest sens. 

D-l Viceprimar spune ca adoptam o propunerc ~ i obligativitatea ca operatorul sa vina In p len la urmatoarea 
~edinfa, lntrucat este mai greu sa se asigure prezenta cand este anuntat din scurt. 

D-1 Pre~edinte spune ca problema a mai fost discutata, referitor la taxa de mediu, este o chestiune 
discutabil a, dar este pe lege ~ i mentioneaza ca este vorba de doua problemc separate, una este taxa, iar alta este 
colectarea selectiva, daca ne uitam pe ce s-a votat este descris totul, dar 1n 2014 cand s-a votat ace! Contract 
trebuia analizat mai atent. Dumnealui mai spune, referitor la amendamentul d-lui Stoea, ca nu exista modalitatea 
legala de a impune o obligatie pentru un contract In desfii~mare. 

D-l Viceprimar spune ca unele obligatii pot fi asumate doar vo luntar de catre operator ~i rnentioncaza ca va 
fi o luna-pilot In acest sens, dar nu-i putem impune acum operatorului. 

D-1 Pre~edinte spune ca este o problema spinoasa, atat la nivel local, cat ~i national, dar nu trebuie 
transformata lntr-o chestiune politica. 

D-1 Primar spune ca dezbaterea este foarte buna, ca este convins ca operatorul de salubritate nu este perfect, 
ca s-au fiicut efo1turi sa se amenaj eze acele ecoinsule, In speranta schimbarii de mentalitate 1n ceea ce prive~te 
colectarea selectiva, dar a fast o mare dezamagire, ca se fac eforturi zilnice ca_ acestea sa fie curate ~ i ca pe langa 
gunoi menajer se depoziteaza ~i alte lucruri ~i mentioneaza ca dupa aprobarea bugetului se vor monta camerede 
supraveghere In aceste spatii ~i se vor aplica amenzi mari celor care nu respecta regulile. Dumnealui mai spune, 
referitor la tarif, ca acum un an ~ i jumatate, taxa de rampa s-a marit de la 30 la 80 lei, dupa 2 luni s-a revenit la 
30 lei, dar acum s-a marit iar, acela~ i lucru 'intamplandu-se ~i cu salariul minim pe economie, ceea ce a condus la 
crqterea tarifelor ~i ca In caz ca nu se voteaza acest proiect de hotarare, ramanem fiira operator ~i mentioneaza 
ca avem de lucru cu mentalitatea. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca nu se poate interveni acum cu modificari, deoarece 
suntem la finalul unui contract. 

D-1 Pre~edinte spune ca operatorul ~ i-a exprimat disponibilitatea de colaborare. 
D-1 Sterpu Ciprian spune ca a-i trasa operatorului sa faca tot ce-i sta In putinta 1n acest sens, nu are nici un 

sens, daca nu este ceva cuantificabil, definit. 
D-1 Viceprimar spune ca obligatia nu este doar de natura pecuniara. 
D-1 Pre~edinte intreaba cum 1i putem impune ceva operatorului la acest moment. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca trebuie sa-1 determinam. 
D-1 Pre~edinte spune ca noul contract de delegare trebuie sa tina cont de aceste aspecte. 
D-1 Viceprimar spune ca OUG nr. 74/2018 stipuleaza ca colectatea se va face prin aplicarea de tarife 

evidentiate In contract, dar acum operatorul este la final de contract. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca amendamentul formulat de d-1 consilier local Stoea 

este aplicabil la urmatorul contract. 
D-1 Stoea Gheorghe ia cuvantul ~i retrage amendamentul fo rmulat. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 12 voturi pentru, 4 abtineri - d-1 Copot George 

Robert, d-1 Stoea Gheorghe, d-1 Nitescu Ciprian ~ i d-1 Sterpu Ciprian (d-1 Mure~an Dan Mure~an lipse~te 

momentan din sala de ~edinta, ). H.C.L. nr. 14. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar In anul ~colar 2020-2021 de pe raza · 
Municipiului Sacele". 
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D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Cornisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi I. 

Se supune la vot ~i se aproba cu 15 voturi pentru. ( d-1 Copot George Robert ~i d-1 Mure~an Dan Mure~an 

lipsesc momentan din sala de ~edin~a, ). H.C.L. nr. 15. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele maj ore apte de munca din familii le 
beneficiare de venit minim garantat , obligate la munca In fo losul comunitatii, precum ~i pentru persoanele 
condamnate la executarea pedepselor ~i a masurilor neprivative de libertate, pentru anul 2020 

D-nul Pre~edinte solicita ComisiiJor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectu l 
Comisia m . 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 

Se supune la vot ~i se aproba cu 15 voturi pentru. ( d-1 Copot George Robert ~ i d-1 Mure~an Dan Mure~an 
lipsesc momentan din sala de ~edinta, ). H.C.L. nr. 16. 

D-1 Pre~edinte propune sa se tread \ la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul ,,Reamenajare ~ i Modernizare Piata Electroprecizia" 

din Municipiul Sacele. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz nefavorabil, cu 3 abtineri, 2 voturi pentru 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu discutii 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca initiativa este laudabila, dar proiectul nu este ceea ce l~i doresc, nu exista 

subsol, la o suprafata de 680 mp nu se folose~te spatiul de la subsol, pentru parcare sau orice altceva, 1nchiderile 
nu sunt realizate cu materiale termoizolante, astfel comerciantii vor lngheta la fel, iar In cativa ani se va ajunge 
In aceea~i situatie, mentionand ca !~i dore~te sa se realizeze acest proiect, dar nu In aceste conditii. 

D-na Bija Ileana spune ca o parcare subterana costa 1 mil de euro. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca proiectul este subtire. 
D-1 Panait Bian Cristian spune ca, fata de aceste lucruri , trebuie sa vedem ~i ce buget avem ~i ce putem face 

la acest moment. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca este de neconceput sa nu ai un WC public In piata. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca este toaleta acolo. 
D-1 Viceprimar spune ca sunt prevazute In proiect 4 cabine de WC. 
D-1 Motoc Bogdan George spune ca acoperi~u l poate fi din policarbonat, lntrucat din sticla ajunge la 340 

euro/mp, iar la valoarea asta se poate face o noua piata de la zero ~ i lntreaba cum s-a ajuns la acest cuantum de 
340 euro/mp. 

D-1 Primar !ntreaba daca nu au solicitat aceste explicatii 111 ~edinta pe comisii de specialitate. 
D-1 Motoc Bogdan George spune ca In ~edinta pe comisii nu se ~tia nici daca acoperi~ul este din 

policarbonat sau sticla. 
D-1 Viceprimar spune ca sunt prevazute 4 grupuri sanitare, este vorba de 680 mp de gresie, corpuri de 

iluminat, retea de apa, canalizare, pe ni~te norme de deviz s-au pus ni~te cantitati, mentionand ca lucrarile s-au 
realizat la 50-60% din valoare din DALI. 

D-1 Jitaru Gheorghe spune ca Electroprecizia este un cattier destul de mare, populatia fiind nevoita sa 
mearga In Bra~ov pentru a achizitiona legume ~i fructe proaspete ~i de ani de zile s-a solicitat sa se faca o piata 
decenta, iar acum se cauta diverse pretexte pentru a nu se realiza. 

D-1 Bala~escu Marius spune ca acest proiect este unul oportun la acest moment, fiind o preocupare actuala 
pentru dezvoltarea pietelor locale, care reprezinta singura forma de rezistenta a operatorilor mici in fata marilor 
lanturi de magazine. 

D-1 Nitescu Ciprian spune ca merge frecvent In Piata din Cart. $tefan eel Mare ~i nu a vazut produse locale, 
ori ~i aici tot inte1mediari vor fi. 
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D-l Bala~escu Marius spune ca este o lcgatura cauza-ef ect. 
D-l Nitescu Ciprian spune ca la sumele de aici, varianta de a darama ~i de a ridica o piata noua de la zero, ar 

trcbui introdusa ca vari anta lll, care nu a fost luata In calcul. 
D-l Panait Bian Cristian spune, referitor la problema costurilor, ca la acoperi~ul din sticla este vorba de o 

stic la speciala, este nevoie de o feroneric speciala ~i nu ne putem da cu parerea asupra parlii tehnice. 
D-1 Motoc Bogdan George spune ca s-au vazut ~i altc piete unde acest tip de acoperi~ este ineficienl. 
D-1 Primar spune ca acolo este prevazut un sistem de climatizare. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca punctul dumnealui de vedere, In calitate de specialist, este accla ca orice lucru 

trebuie racut cum trebuie, ori aici va fi o solupe de compromis ca la asfaltari, proiectul fiind slab. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca trebuie sa avem In vedere ca suntem la stadiu de DALI. 
D-1 Mure~an Dan Marius spune ca, pe langa partea constructiva, trebuic tinut cont ca aco lo sunt 5-6 

vanzatori ~i considera ca ar fi oportun sa se miq oreze spatiul ~ i sa se faca altceva. 
D-1 Bala~escu Mari us spune ca piata are doua componente, comercianti ~ i producatori. 
D-1 Pre~eclinte spune ca In ~edinta pe comisii de spccialitate a votat 'impotriva, deoarecc accst proiect nu 

face parte din Strategia de Dezvoltare a localitatii, dar este totu~i de o importanta majora, iar daca se creeaza 
conditiile necesare, aceasta piata poate fi !nfloritoare. 

D-1 Viceprimar spune ca 'in decursul timpului ~i piata din Steagu a avut o perioada de decadere, dar a fost 
renovata ~ i a revenit. 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca s-a schimbat comportamentu l cumparatorului de-a lungul timpului , dar mereu 
va exista un e~antion de cumparatori ~i pentru piata. 

D-1 Pre~edinte spune ca ~i Piata din $tefan eel Mare, cu o situatie juridica incerta, ca ~ i locatia respectiva, 
trebuie dezvoltata. 

D-1 Primar spune ca o perioada foarte mare de ti mp s-a lncercat sa se clarifice situatia juridica a terenului, 
lntrucat, In acte, Piata din Electroprecizia nu exista. 

Se supune la vot ~i se aproba cu 11 voturi pentru, 6 abtineri (d-1 Copot George Robert, d-l Mure~an Dan 
Marius, d-1 Nitescu Ciprian, d-1 Sterpu Ciprian, d-1 Stoea Gheorghe ~i d-1 Motoc Bogdan George) . H.C.L. nr. 
17. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor telmico-economici privind proiectul ,,DALI
str.Vulturului - reabi litare ~i modernizare". 

D-nul Pre~edinte so licita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia m . 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot ~ i se aproba cu 16 voturi pentru (d-1 Nitescu Ciprian lipse~te momentan din sala de 

~edinta). H.C.L. nr. 18. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,DALI- str. 
Barsei - reabilitare ~i modernizare". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru (d-l Nitescu Ciprian lipse~te 

momentan din sala de ~edinta). H.C.L. nr. 19. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,DALI- str. 
Godri Janos - reabilitare ~i modernizare" 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
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Se supunc la vol proiectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pcntru (d-1 Nitescu Ciprian lipse$le 
momcnlan din sala de $eclinta). H.C.L. nr. 20. 

D-nul Pre$edinte anun~a ca se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea documentatiei tehnice (DALI) $i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,DALI - str. 
Highi$ului - reabilitare $i modernizare''. 

D-nul Pre~edinte so licita Comisii lor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - avi z favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vol proiectul de hotarare $i se aproba cu 16 voturi pentru (cl-I Nitescu Ciprian lipse$te 

momentan din sala de $edinta). H.C.L. nr. 21. 
D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor telmico-economici privind proiectul ,,DALI- str. 
Pinu lui - reabilitare ~i modernizare''. 

D-nu l Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorab i I. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-1 Nitescu Ciprian lipse~te 

momentan din sala de $edinta). H.C.L. nr. 22. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea documentatiei tehnice (DALI) $i a indicatorilor tehnjco-economici privind proiectul ,,DALI - Spitalul 
Municipal Sacele extindere parcare $i modernizare cai de acces ~ i trotuare". 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabi l, cu 1 abtinere 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 23. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
reactuali zarea indicatorilor telmico-economici aprobati prin nr. HCL nr.112/23.05.2019 pentru proiectul 
,,Reabilitare ~i extindere retele de alimentare cu apa cartier Baciu" $i aprobarea finantarii de la bugetul local a 
cheltuielilor prevazute la art.8 a lin.(2) din OMDRAP nr.1851/2013". 

D-nul Pre$edinte solic ita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot $i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 24. 

D-nul Pre$edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea documentatiei telmice (SF) $i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Reabilitare canal 
p luvial de pe strada George Co~buc $i Bd. G.Moroianu, pana la deversarea In canalul deschis Darbav" 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil, cu discutii In pl en 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Stoea Gheorghe spune ca in $edinta pe comisii de specialitate, d-1 Popa Marius Cristian a ridicat o 

problema, astfel, dumnealui a verificat suprafata bazinului hidrografic al canalului, care este ~i reabilitat, tot 
subdimensionat ~i nu va fi In regula, mentionand ca trebuie chemat proiectantul ~i discutat acest aspect, 1ntrucat 
daca va ploua torential o data pe an va scoate dalele. 

D-na Vaida Marcela spune ca pe B-dul George Moroianu nu poate fi postat un canal cu diamterul mai mare 
de l 000, cat este prevazut in proiect, din cauza retelelor existente. 
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D-1 Stoea Gheorghc spunc ca bazinul hidrografic este mai mare. 
0-1 Primar spune ca aceste ca lcule au fast cfecluate foarlc clar, iar loate lucrarile cxecutate 1n ultimii 3, 5 

ani din diverse zone s-au dovedit a fi foarte bune. 
Se supune la vot ~i se aproba cu 17 voluri pentru. H.C.L. nr. 25. 
0-nul Pre~edinte anunta ca se lrece la punctul nr. 21 de pe ordi nea de zi, la proiectul de hotarare privind 

illsu~ irea Raportului de cvaluare, aprobarca vanzarii directe t itu larului contractu lui de conccsiune ~ i a pretulu i de 
vanzare pentru imobi lul-teren situat In M unic ipiul Sacele, str. N icolae Nicoleanu m. 6 A. 

D-nul Pre~ed inte sol icita Comisiilor de specialitate sa prezinle avizele : 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil , cu amendament, In sensul stabil irii pretului de vanzarc la 38,40 euro/mp, 

rara T.V.A. 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia ru'. 3 - nu face abiectul 
Comisia m . 4 - aviz favarabil. 
Se supune la vat amcndamentul fo rmulat de Comisia de specialitate nr. 1 ~i sc apro ba cu 17 vaturi pentru. 
Se supune la vat proiectul cu amendamentul inclus ~i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. or. 26. 
D -nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, la proiectul de hatarare privind 

1nsu~irea Raportului de evaluare, aprobarea vanzarii d irecte titu larilor contractului de concesiune ~i a pretului de 
vanzare pentru imabilul-teren situat In Munic ipiul Sacele, str. Viitarului nr. 79. 

D-nul Pre~edinte so licita Com isiilar de specialitate sa prcz inte avizele: 
Comis ia m . 1 - aviz favorabil, cu amendament, In sensul stabiliri i pretului de vanzare la 38,40 curo/mp, 

!ara T.V.A. 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face abiectul 
Comisia m . 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot amendamentul formul at de Comisia de specialitate nr. 1 ~ i se aproba cu 17 voturi pentru . 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul inclus ~ i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 27. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi, la proiectu l de hatarare privind 

atestarea apartenentei la dameniul privat al Municipiului Sacele a imobilelar-terenuri 1nscrise In CF m. 111 018 
Sacele, m. top. 1954/1/2/1, CF nr.1 135 16 Sacele, nr. top.1954/1 /2/2, CF nr.11 3526 Sacele, m. top. 1954/1/2/5, 
CF m.103637 Sacele, nr. cad. 546, m. top. 1954/ 1/2/6, situate In zona Bolnoc. 

0 -nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele : 
Comisia nr. 1 - aviz favarabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face abiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vat proiectul de hotarare ~ i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 28. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, la proiectul de hatarare privind 

atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor-terenuri lnscrise In CF nr. 109233 
Sacele, nr.top.7 141/3/1/ 1/1/2, 7 141/3/1/1/1/1/2 ~i CF nr.109366 Sacele, nr.cad.109366. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~ i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 29. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 25 de pe ardinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului lnscris 1n CF nr. 11 3677 Sacele sub 
nr.tap 4, nr. top 5, a imobilului )nscris in CF nr. 112796 Sacele sub nr.top 6, nr. top 7, lnscris in CF nr. 115074 
Sacele sub nr.top 8 ~i nr. top. 9. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele : 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i sc aproba cu 16 voturi pentru (d-na Illavathy Zsuzsanna lipsc~te 
rnomentan din sala de ~edinFi). H.C.L. or. 30. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la puoctul nr. 26 de pe ord inea de zi, la proicclul de hotarare privind 
atestarea apartanentei la domeniul public al Municipiului Sacelc a imobilului situat In intravilanul Municipiului 
Sacele - earlier Electroprecizia - tronson 1, In suprafaia de 13052 mp, cuqi-constructii. 

D-nul Pre~ed i nte solicita Comisiilor de speciali tate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proicctul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-na Hlavathy Zsuzsanna lipse~te 

momentan din sala de ~ed i nta). H.C.L. nr. 31. 
D-nul Pre~ed inte anunta ca se trece la puoctul or. 27 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

atestarea aparteneniei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului situat 1n intravilanul Municipiului 
Sacele, In suprafata de 32268 mp, curti-constructii, reprezentand Cartier Electroprecizia - tronson II . 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obicctul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi I. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~ i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-na Hlavathy Zsuzsaru1a lipse~te 

momentan din sala de ~edinta). H.C.L. nr. 32. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea dezmembrarii suprafete i de 112 1 mp, reprezentand zona verde, din imobilul identificat 1n CF nr. 
112039 Sacele, nr. cad 1761, nr. top 1315/1/1 ln suprafata de 1967 mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisi ilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vot proiectu l de hotarare ~ i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-na Hlavathy Zsuzsanna lipse~te 

momentan din sala de ~ed i nta) . H.C.L. nr. 33. 
D-nul Pre~ed i nte anunta ca se trece la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

alipirea unor imobile apartinand domeniului public al Municipiului Sacele. 
D-nul Pre~ed inte so licita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabi l 
Comisia m. 3 - nu face obiectu l 
Comisia m. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vot pro iectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-na Hlavathy Zsuzsanna Jipse~te 

momentan din sala de ~edinta) . H.C.L. nr. 34. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 30 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului cu nr. top 1323/2, 1nscris In CF 
m. 11 6747 Sacele - In suprafata de 2890 mp, categoria de fo losinta fiineafa. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m . 1 - aviz favorab il 
Comisia nr. 2 - aviz favorabi l 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia m . 4 - aviz favorabil. 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-na Hlavathy Zsuzsanna lipse~te 

momentan din sala de ~edinta). H.C.L. nr. 35. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

acordarea cu titlu gratuit, a cantitatii de 15 mst lemn de foe catre Biserica Muntele Sionului. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia m. 1 - aviz favorabil, cu 1 abtinere 
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Comisia m. 2 - nu face obiectu l 
Comisia nr. 3 - aviz nefavorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vol proiectuJ de hotararc ~i se aproba cu 13 voturi pentru, 2 abtineri (cl-I Panait Bi an Cri sti an 

~i d-1 Baila Gheorghe) ~ i 1 vot lmpotriva - d-1 Munteanu Gheorghc (d-na I-Ilavathy Zsuzsanna lipse~te 
momentan din sala de ~cdinta). H.C.L. nr. 36. 

D -nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
numirea unui membru !n Consil iului de Administratie al Servicii Sacelene S.R.L. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specia litate sa prezinte avizclc: 
Comisia nr. l - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectu l 
Comisia m . 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
D-nu l Pre~edinte anunta ca, pana la centralizarea buletinelor de vot de la punctul anterior, se trece la 

punctul nr. 33 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare penlru aprobarca asocierii UAT Municipiul Sacelc 
cu UAT Comuna Tarlungeni ~i UAT Comuna Varna Buzaului, !n cadrul societatii Servicii Sacelene S.R.L., In 
vederea transformarii acestei societati in operator regional de transport public local al Asociatiei pentru 
Dezvoltare Durabila a Transportulu i Public Bra~ov ~i actualizarii Actului Constitutiv In mod corespunzator. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se apro ba cu 16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsanna lipse~te 

momentan din sala de ~edinta) . H.C.L. nr. 38. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabi la a Transportului 
Public Bra~ov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate, 
pentru elaborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportun itate ~i a proiectului 
de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru UAT Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~ed inte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabiJ 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru ( d-na Hlavathy Zsuzsanna lipse~te 

momentan din sala de ~edinta). H.C.L. nr. 39. 
D-nul Pre~edinte anunta rezultatul votului de la punctul nr. 32, respectiv 10 voturi pentru, 2 1mpotri va, 2 

voturi nule (d-na H lavathy Zsuzsanna lipse~te momentan din sala de ~edinta). H.C.L. nr. 37. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la sectiunea de diverse, la informari, mentionand ca acestea au fost 

comunicate electronic. 
D-l Pre~edinte propune sa se treaca la sesizari din partea d-nelor ~i d-nilor consilieri locali. 
D-na Voicescu N icoleta Teonia spune ca in Cartierul ~tefan eel Mare, la intrarea dinspre Gheorghe Doja, 

este o groapa foarte mare, plina cu apa, iar la ie~irea din acela~ i cartier, pe partea stanga, se formeaza o gaura 
langa gura de canal. 

D-l Munteanu Gheorghe spune ca anul acesta sunt doua evenimente com emorative importante dedicate 
carturarului George Moroianu, respectiv 1mplinirea a 75 de ani de la trecerea In eternitate a acestuia ~i 150 de 
ani de la na~tere ~i mentioneaza ca pentru primul eveniment, festivitatea va avea loc joi, 6 februarie, la statuia 
inaugurata, vizavi de uni tatea de lnvatamant. 

D-l Mure~an Dan Marius spune ca este o groapa imensa la intrarea pe str. Valea larga ~i una in fata 
Bisericii, ca urmarea a interventiilor Companiei Apa ~i 1ntreaba daca in situatia existentei unui contract-cadru, 
indiferent de suma, contractele subsecvente le face automat firma cu cares-a lncheiat contractul-cadru. 

D-1 Primar spune ca este obligatorii ca toate contractele subsecvente sa se faca cu acea firma. 
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D-1 Murc~an Dan Marius spunc ca, In cele mai multc cazuri , se achiziponeaza proiectare-executie ~i 
considera ca ar Ii oportun sa se rupa acest lucru, lntrucat Ii favorizam pe ofertanti, care maresc In DALT prefurile 
In mod artificial , pentru ca apo i sa le scada la cuantumul real, astfeJ ar trebui sa nu se mai faca contracte-cadru 
pe proiectare ~i executie. 

D-1 Primru· spune ca se poate tine cont de acest aspect pentru viitoarele proiecte, dar dirigintele de ~antier 
are un rol substantial. 

D-1 Mure~an Dan Marius spune ca este discutabil, de exemplu, la sistematizarea verticala de la ANL, 
dirigintele nu ~tia locul lucrarii. 

D-1 Primar spune ca acolo a fast licitafie. 
D-1 Mure~an Dan Marius spune ca trebuie sa lncercam sa se achizitioneze separat proiectarea ~i executia 

9i ca clinciurile clintre proiectant ~i executant nu sunt benefice, dar fiecare au termene legale de raspuns ~i se 
poate ajunge la consens. 

D-1 Primar spune ca acest lucru este cu dublu tai~, estc un rise major daca cei doi nu colaboreaza ~i au 
ex istat ~i astfel de cazuri. 

D-1 Mure~an Dan Marius spune ca avem un contract, o garanfie de buna executic ~ i proiectare care pot fi 
uzitate pentru bunul mers al proiectului. 

D-1 Pre9edinte spune cape str. George Moroianu, la nr. 33 s-a realizat o sapatura foarte mare. 
D-1 Pre~ecl inte anunta ca pot interveni participantii la ~edinta din partea societafii civile care s-au inscris 

la cuvant la lnceputul ~eclintei. 
D-1 Grosaru Valeru, din partea societapi civile, ia cuvantu l ~i spune, in legatura cu colectarea selectiva, 

ca la niveJ de judet s-a pornit cu un plan In acest sens Inca din 2002, care a e~uat ~ i considera ca este faarte buna 
propunerea cl-Jui Primar de a aplica amenzi celor care nu pastreaza curatenia la ecoinsule . Dumnealui mai spune 
ca in OUG m. 74/2018 se specifica faptuJ ca sacii colorati sunt distribuiti in mod gratuit de catre operator, dar 
nu a vazut acest lucru pus in practica ~i mai spune cape site-ul Primarici Municipiului Sibiu este postat un ghid 
cu privire la colectarea selectiva, care se poate adapta ~i care a fast cl istribuit gratuit In fiecare cutie po~tala din 
Sibiu. Dumnealui mai spune ca popularizarea unor astfel de masuri 9i colectarea selectiva, In sine, conduc la o 
economie foarte mare, intrucat s-au alocat sume considerabile pentru a lnchicle gropa de guno i neconforma din 
municipiu ~i ca din ce aruncam, numai 20% ar trebui dus la rampa, iar banii alocati pentru !nchiderea rampei ar 
putea folositi in alte scopuri 9i mentioneaza ca ar trebui o colaborare mai intensa intre Primarie ~ i operator. 

D-1 Pre9edinte spune ca s-a aprobat o hotarare pentru aplicarea prevederilor OUG m. 74/2018. 
D-1 Viceprimar spune ca operatoruJ economic are trasate obligatii pe noul contract, iar referitor la ceea ce 

a zis d-1 Grosaru cu privire la Sibiu ~i acolo a avut o experienta neplacuta in ceea ce prive~te lipsa de con9tiinta 
civica. 

D-1 Grosaru Valeru spune case face totu~ i ceva. 
D-1 Viceprimar spune ca trebuie instaurate sanctiuni 9i pentru populatie. 
D-nul Pre$edinte consta v ca ordinea de zi a fast epuizata $i, in consecinta, declara $edinta lnchisa, drept 

pentru cares-a lntocmit eaerRlll~JP, s verbal. Orele: 18:00. 
'Y/ 
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