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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 30.01.2020, 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 19 decembrie 2019 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 08 ianuarie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2019 - iniţiator RIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2019 pentru 

cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate 

decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal 

 Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului 

Municipiului Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, 

autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele pentru anul 

2020  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de 

Salubrizare și Deszapezire din Municipiul Săcele, Caietului  de Sarcini, Studiului de Oportunitate privind 

Modalitatea de Gestiune a Serviciului de Salubrizare si Deszapezire, precum și stabilirea formei de gestiune 

a Serviciului de Salubrizare și Deszăpezire - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii Serviciului 

Public de Salubrizare al Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014,  precum și  aprobarea  

încheierii unui Act adițional în acest sens - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar  

2020-2021 de pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4; 

11. Proiect de de hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele 

majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul 
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comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de 

libertate, pentru anul 2020  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

        Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a 

indicatorilor  tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare și Modernizare Piața Electroprecizia”  

din Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „DALI- str.Vulturului - reabilitare și modernizare”  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul  „DALI- str. Bârsei - reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul  „DALI- str. Godri Janos - reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul  „DALI-  str. Highișului - reabilitare și modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul  „DALI-  str. Pinului - reabilitare și modernizare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „DALI - Spitalul Municipal Săcele extindere parcare și modernizare căi de acces și 

trotuare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin nr. HCL 

nr.112/23.05.2019 pentru proiectul „Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și 

aprobarea finanțarii de la bugetul local a cheltuielilor prevăzute la art.8 alin.(2) din OMDRAP 

nr.1851/2013”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul „Reabilitare canal pluvial de pe strada George Coșbuc și Bd. G.Moroianu, până la 

deversarea în canalul deschis Dârbav” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

21. 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. Nicolae Nicoleanu nr. 6 A - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

22. 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. 79 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

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

terenuri înscrise în CF nr. 111018 Săcele, nr. top. 1954/1/2/1, CF nr.113516 Săcele, nr. top.1954/1/2/2,  CF 

nr.113526 Săcele, nr. top. 1954/1/2/5, CF nr.103637 Săcele, nr. cad. 546, nr. top. 1954/1/2/6, situate în 

zona Bolnoc - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
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24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor-

terenuri înscrise în CF nr. 109233 Săcele, nr.top.7141/3/1/1/1/2, 7141/3/1/1/1/1/2 și CF nr.109366 Săcele, 

nr.cad.109366 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

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

înscris în CF nr. 113677 Săcele sub  nr.top 4, nr. top 5, a imobilului înscris în CF nr. 112796 Săcele sub 

nr.top  6,  nr. top 7, înscris în CF nr. 115074 Săcele  sub nr.top 8 si nr. top. 9 - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

26.  Proiect de hotărâre privind atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului 

situat în intravilanul Municipiului Săcele  – cartier Electroprecizia – tronson I,   în suprafață de 13052 mp, 

curți-construcții - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

27. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului 

situat în intravilanul Municipiului Săcele, în suprafață de 32268 mp, curți-construcții, reprezentând Cartier 

Electroprecizia – tronson II - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrarii  suprafeței de 1121 mp, reprezentând zona verde, din  

imobilul  identificat în CF nr. 112039 Săcele,  nr. cad  1761, nr. top 1315/1/1  în suprafață de 1967 mp- 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

29. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Săcele - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

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

nr. top 1323/2, înscris în CF nr.116747 Săcele – în suprafață de 2890 mp,  categoria de folosință fâneață - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

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

Muntele Sionului - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

        Avize Comisiile 1, 3, 4. 

32. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. 

- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4. 

33. Proiect de hotărâre pentru aprobarea asocierii UAT Municipiul Săcele cu UAT Comuna Tărlungeni și UAT 

Comuna Vama Buzăului, în cadrul societății  Servicii Săcelene S.R.L., în vederea transformării acestei 

societăți în operator regional de transport public local al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă a 

Transportului Public Brașov și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru 

Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public 

local de călători prin curse regulate, pentru elaborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini, a 

Studiului de oportunitate și a proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru UAT 

Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

       Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

 

35. Diverse. 

- Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor 

cu handicap grav în  semestrul II al anului 2019; 

- Informare Curtea de Conturi cu privire la modul de ducere la îndeplinire a Deciziei  nr. 4/01.04.2019; 

- Informare Curtea de Conturi cu privire la prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse de 

Decizia nr. 4/01.04.2019. 
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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-na Pârvu Nicoleta – Șef Serviciu Asistență Socială 

- 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 Bîja Ileana – insp.  Biroul Investiții 

- d-na Vaida Marcela – consilier Biroul Investiții 

- d-na Pantelimon Camelia – insp. Biroul Investiții 

- 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 Szabo Roxana – insp. Cantina de Ajutor Social   

                   - d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 

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

 

            La şedinţă au participat  17 consilieri locali, din cei 19 consilieri locali în funcţie, absentând d-na Lungu 

Mihaela și d-l Popa Marius Cristian. 

            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.  

              D-na Secretar General al Municipiului Săcele anunță că dorește să reamintească faptul că, în exercitarea 

atribuțiilor care le revin, d-nii și d-nele consilieri locali trebuie să aibă în vedere  respectarea prevederileor  art. 

228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu privire la conflictul de interese. 

          D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, conform dispoziției nr. 210/ 23.01.2020 și se aprobă cu 14 

voturi pentru  (d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l Munteanu Gheorghe și d-l Mureșan Dan Mureșan lipsesc 

momentan din sala de ședință). 

           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 19 decembrie 2019.   

         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  13 voturi pentru (d-l Nițescu Ciprian nu participă la 

vot, d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l Munteanu Gheorghe și d-l Mureșan Dan Mureșan lipsesc momentan din sala 

de ședință). H.C.L. nr. 6. 

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

privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 08 ianuarie 2020. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 și se aprobă cu  9 voturi pentru ( d-l Sterpu Ciprian, d-l Nițescu Ciprian,  d-l Copoț George 

Robert, d-l Motoc Bogdan George și d-l Băilă Gheorghe nu participă la vot, d-na Hlavathy Zsuzsánna, d-l 

Munteanu Gheorghe și d-l Mureșan Dan Mureșan lipsesc momentan din sala de ședință). H.C.L. nr. 7. 

        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, cu 1 abținere 

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  12 voturi pentru, 3 abțineri (d-l Sterpu Ciprian, d-l 

Nițescu Ciprian,  d-l Copoț George Robert), d-l Munteanu Gheorghe și d-l Mureșan Dan Mureșan lipsesc 

momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 8.  

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

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2019 pentru cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  15 voturi pentru  (d-l Mureșan Dan Mureșan și d-l 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 9.  

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

aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal  Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi pentru  (d-l Mureșan Dan Mureșan și d-l Munteanu Gheorghe 

lipsesc momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 10.  

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

privind aprobarea Statului de funcții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Săcele.       

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  15 voturi pentru  (d-l Mureșan Dan Mureșan și d-l 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 11.   

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

privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, agregate, utilaje 

și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele 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  15 voturi pentru  (d-l Mureșan Dan Mureșan și d-l 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 12.  
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       D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului de Salubrizare și Deszapezire din 

Municipiul Săcele, Caietului  de Sarcini, Studiului de Oportunitate privind Modalitatea de Gestiune a Serviciului 

de Salubrizare si Deszapezire, precum și stabilirea formei de gestiune a Serviciului de Salubrizare și 

Deszăpezire. 

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  15 voturi pentru  (d-l Mureșan Dan Mureșan  și d-l 

Munteanu Gheorghe lipsesc momentan din sala de ședință ). H.C.L. nr. 13.  

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

privind actualizarea tarifelor prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al 

Municipiului Săcele prin concesiune nr. 92/08.12.2014,  precum și  aprobarea  încheierii unui Act adițional în 

acest sens.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe spune că, ani întregi nu s-a făcut nimic sub aspectul colectării selective, nu doar la  

nivel local, ci la nivel de țară, ceea ce a dus la amenzi din partea Comisiei europene, motiv pentru care dorește să 

propună un amendament, astfel: ,,până la finele lunii iunie, operatorul de salubritate să se implice cu toată 

puterea pentru a realiza dotarea tuturor locuințelor individuale, pensiuni, restaurante și alți agenți economici și 

instituții publice cu pubele pentru colectarea gunoiului personalizate pentru 3 tipuri de deșeuri (hârtie, plastic și 

menajer), iar la nivel de municipiu să se amplaseze containere, exclusiv pentru colectarea deșeurilor de sticlă 

(colorată și transparentă). Acest lucru se va face împreună cu informarea individuală a cetățenilor, atât în scris, 

cât și verbal. Activitatea de colectare va fi riguros monitorizată și acolo unde nu se respectă această regulă se vor 

aplica amenzi. Până la sfârșitul lunii iunie 2020, prestatorul de servicii de salubritate, cu sprijinul Serviciului de 

Evidență a Persoanelor, se obligă să încheie contracte de salubritate cu toți posesorii de imobile, pensiuni, 

instituții publice și private care nu au încă contractˮ, acest lucru aplicându-se la case, într-o primă etapă,  la 

blocuri va fi pasul următor, pentru că va fi mai greu, deoarece trebuie să fie monitorizat totul îndeaproape. 

D-l Sterpu Ciprian dă citire unor considerații asupra majorării taxei de salubrizare, respectiv ,, Nu este 

corect ca brașovenii să plătească taxa de salubrizare majorată de la an la an, în condițiile în care nu se fac 

progrese în acest domeniu. Avem zilnic plângeri și sesizări din partea cetățenilor, legate de ridicarea gunoiului. 

Niciun operator de salubrizare nu respectă contractele cu Asociațiile de proprietari! Sunt cartiere întregi ale 

orașului unde gunoiul menajer nu se ridică zile întregi, platformele de colectare sunt foarte prost îngrijite, 

mirosul degajat și peisajul dezolant creând un mare disconfort pentru brașoveni. Este îngrijorător, dar și 

dezamăgitor că Brașovul nu a reușit să ajungă la nivelul altor municipii din România vizavi de subiectul 

colectării gunoiului menajer. Nu avem platforme de colectare selectivă sau boxe de gunoi îngropate (deși 

municipalitatea a anunțat alocarea unor sume de bani pentru acest obiectiv), operatorii de salubrizare nu respectă 

Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare a Municipiului Brașov și nimeni nu 

îi sancționează! Ba mai mult, ne plângem de poluare, iar mașinile de colectare a deșeurilor menajere circulă 

neacoperite, vara mirosul fiind insuportabil. În centrul istoric se strânge gunoiul în plină zi, atunci când turiștii 

servesc masa, nerespectându-se niciun fel de regulament! Este strigător la cer să cerem ecoinsule, dar gunoiul să 

nu fie ridicat sau când îl ridică, deși cetățenii au colectat selectiv, e aruncat la grămadă în mașinile de 

colectare.Totul este lăsat pe seama brașovenilor care scot din buzunar mai mulți bani, în fiecare an, pentru un 

serviciu care se degradează. Acest lucru trebuie să înceteze! ˮ, menționând că se opune majorării tarifelor. 

D-l Jitaru Gheorghe spune. în ceea ce privește tarifele, că nu avem ce face, trebuie să crească, dar nu este 

corect ca numai o parte să plătească, iar restul să nu plătească nimic, trebuie găsite soluții să plătească cel puțin 

fiecare casă, dacă nu, fiecare cetățean. 

D-l Viceprimar spune că se ocupă îndeaproape de această problemă și dorește să contrazică câteva puncte 

expuse anterior, astfel în ceea ce privește ecoinsulele, acestea sunt întreținute zilnic, 7 zile din 7, dar lipsa de 

civilizație nu poate fi suplinită, iar în ceea ce privește tarifele, alte municipalități, cum sunt Brașovul sau Cluj-
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Napoca practică tarife  mai mari, Prejmerul are tarife mai mici  la gunoiul menajer, iar în ceea ce privește 

colectarea selectivă, nu au ajuns să îndeplinească target-ul. Dumnealui mai spune că la ecoinsule se poate merge 

pentru a se vedea dacă se poate ridica gunoiul selectiv, întrucât acest lucru nu se poate face dacă cota de 

contaminare depășeste 50% și asta se întâmplă frecvent, iar  selectarea se face contra-cost și menționează că taxa 

de creștere pe economia circulară este plătită de noi către operator, iar operatorul o plătește către rampă. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că, într-adevăr, locuitorii sunt necivilizați, totuși, firma de salubritate, în 

ultimii 3 ani nu a făcut nici un progres, iar cei care colectează nu au opțiuni și întreabă de ce nu se poate vedea  

nici un progres și doar se majorează prețurile, deși nu se vede nimic concret, menționând că mereu creșterile de 

tarife au fost votate sub condiția că se va face ceva de către operator. Dumneai mai întreabă ce se întâmplă, din 

punct de vedere legal, dacă acest proiect nu trece. 

D-l Viceprimar spune că acest lucru înseamnă că de mâine nu se mai ridică gunoiul, pentru că dacă 

operatorul ar plăti taxa pe economia circulară ar da faliment, iar în ceea ce privește creșterea pentru salariul 

minim pe economie, aceasta este minoră, pentru manoperă,  iar taxa nu este generatoare de profit pentru nimeni, 

iar taxa de rampă o achită toate localitățile. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că suntem băgați la colț mereu. 

D-l Viceprimar spune că acum avem cadru legal, respectiv OUG nr. 74/2018 și putem începe un program-

pilot și că ar trebui introduse tarife separate și menționează că toate aceste lucruri sunt introduse în caietul de 

sarcini pentru noul contract. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă cum în localitatea Sfântu Gheorghe se poate colecta selectiv și prețul 

este  la jumătate. 

D-l Viceprimar spune că acolo este o altă organizare. 

D-l Géczi Gellért spune că acolo funcționeză ADI ISO Mediu. 

D-l Viceprimar spune că sunt județe  unde  ADI ISO Mediu funcționează, dar la noi nu funcționează. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că în acest moment trebuie să impunem operatorului de salubritate 

realizarea de acțiuni de conștientizare a populației cu privire la colectarea selectivă, menționând că este greu de 

lucrat cu mentalul, dimineața se ridică gunoiul, este curat, dar în 3-4 ore se schimbă lucrurile, gunoiul este 

aruncat direct din mașină în pubelă, dar trebuie impus operatorului să facă aceste acțiuni. 

D-nul Băilă Gheorghe spune că d-na Voicescu Nicoleta Teonia a atins câteva puncte pe care și dumnealui 

voia să le dezvolte, menționând că de 3 ani de când este consilier local a tot sesizat lucruri cu privire de acest 

aspect, datorat în parte și cetățenilor care sunt certați cu ordinea. Dumnealui mai spune că, dacă colectarea 

selectivă s-ar face cum trebuie, ar fi oportun ca și operatorul să  preia aceste deșeuri cu mașini separate. 

D-l Sterpu Ciprian spune că dumnealui a dat la început citire din comunicatul de presă al consilierilor locali 

PSD Brașov, care se potrivește perfect și în situația de la Săcele și menționează că d-l Primar a venit la întâlnirea 

Comisiei de specialitate nr. 3, manifestându-și disponibilitatea de a răspunde la întrebări, dar dumnealui dorește 

să-i adreseze câteva întrebări d-lui Viceprimar, astfel îl întreabă, dacă  pentru anii 2016-2019, există o situație 

care să reflecte, din cantitatea de deșeuri aruncate la rampă, câte  tone au fost deșeuri colectate selectiv. 

D-l Președinte spune că se poate poate face o informare în acest sens. 

D-l Sterpu Ciprian mai întreabă câte campanii de informare a organizat Primăria Municipiului Săcele sau 

prestatorul și care a fost frecvența,  întrucât nu a văzut pliante, materiale  de informare, etc, deasemenea câte 

sancțiuni a primit operatorul pentru nerespectarea prevederilor contractuale și mai întreabă câte taxe s-au încasat 

de la cei care nu au contract de salubrizare și ce demersuri s-au făcut pentru a crește numărul de contracte 

încheiate. 

D-l Președinte spune că ar fi oportun ca aceste solicitări să fi fost formulate în cadrul  ședinței pe comisii de 

specialitate de marți pentru a se putea primi și răspunsuri. 

D-l Sterpu Ciprian spune că sunt constrânși, întrucât în contract se stipulează că există ,,obligativitatea de a 

accepta tarifeˮ. 

D-l Viceprimar spune că la unele întrebări poate da răspuns pe loc, respectiv referitor la numărul de 

campanii de informare, au fost tot atâtea câte au fost prevăzute în Caietul de sarcini din 2014, deci nu au fost, dar 

pentru noua licitație s-a prevăzut clar că vor fi din 3 în 3 luni, s-a prevăzut și numărul de flyere. Totodată, mai 

spune că s-au întreprins demersuri pentru încheierea de noi contracte, s-a ocupat personal de problemă, 

menționând că s-au încheiat cam pentru 235 de persoane. Dumnealui mai spune pentru a se putea amenda 

operatorul, trebuie să ai motiv și bază legală, cu stabilirea în Regulament a contravențiilor și a cuantumului 

acestora și că în noul Regulament s-a stabilit acest aspect. În ceea ce privește încheierea de contracte, s-a primit 

o bază de date de la Ministerul de Interne, dar există apartamente dublate, iar pentru a se putea aplica amenzi, 

trebuie să se cunoască numărul exact de persoane și spune că ar fi oportun măcar să se treacă de la 15 mii la 20 
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mii de persoane cu contract, iar atunci lucrurile ar sta altfel, deoarece acum se rididică gunoiul și de la 

neplătitori. În ceea ce privește campaniile de informare și conștientizare, s-a discutat despre o colectare în luna 

martie în perimetrul unde au fost amplasate punctele vechi de colectare. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că, în ceea ce privește cantitatea de deșeuri duse la rampă, aceasta se 

regăsește în raportările lunare realizate către Agenția de Mediu. 

        D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că se revine la situația din 2017 unde s-au discutat aceleași lucruri. 

D-l Viceprimar spune că în ultimii 20 de ani nimeni nu a înregistrat la operatorul de salubritate un nou 

membru al familiei. 

D-na Hlavathy Zsuzsánna spune că s-a discutat despre sprijinul din partea Serviciului de Evidență a 

Persoanelor în acest sens. 

D-nul Bălășescu Marius spune că declararea unui nou membru al familiei ține de buna credință și spune, 

față de ce a susținut d-l Sterpu cu privire la obligativitatea creșterii tarifelor, că această creștere nu poate fi 

ocolită, întrucât se rămâne fără operator de salubritate și că sunt declarații politice și demagogice care nu-și au 

rostul. Dumnealui mai spune că, în ceea ce privește colectarea selectivă, operatorul trebuie să ne comunice ce 

strategie are în acest sens. 

D-l Viceprimar spune că adoptăm o propunere și  obligativitatea ca operatorul să vină în plen la următoarea 

ședință, întrucât este mai greu să se asigure prezența când este anunțat din scurt. 

D-l Președinte spune că problema a mai fost discutată, referitor la taxa de mediu, este o chestiune 

discutabilă, dar este pe lege și menționează că este vorba de două probleme separate, una este taxa, iar alta este 

colectarea selectivă, dacă ne uităm pe ce s-a votat este descris totul, dar în 2014 când s-a votat acel Contract 

trebuia analizat mai atent. Dumnealui mai spune, referitor la amendamentul d-lui Stoea, că nu există modalitatea 

legală de a impune o obligație pentru un contract în desfășurare. 

D-l Viceprimar spune că unele obligații pot fi asumate doar voluntar de către operator și menționează că va 

fi o lună-pilot în acest sens, dar nu-i putem impune acum operatorului. 

D-l Președinte spune că este o problemă spinoasă, atât la nivel local, cât și național, dar nu trebuie 

transformată într-o chestiune politică. 

D-l Primar spune că dezbaterea este foarte bună, că este convins că operatorul de salubritate nu este perfect, 

că s-au făcut eforturi să se amenajeze acele ecoinsule, în speranța schimbării de mentalitate în ceea ce privește 

colectarea selectivă, dar a fost o mare dezamăgire, că se fac eforturi zilnice ca acestea să fie curate și că pe lângă 

gunoi menajer se depozitează și alte lucruri și menționează că după aprobarea bugetului se vor monta camerede 

supraveghere în aceste spații și se vor aplica amenzi mari celor care nu respectă regulile. Dumnealui mai spune, 

referitor la tarif, că acum un an și jumătate, taxa de rampă s-a mărit de la 30 la 80 lei, după 2 luni s-a revenit la 

30 lei, dar acum s-a mărit iar, același lucru întâmplându-se și cu salariul minim pe economie, ceea ce a condus la 

creșterea tarifelor și că în caz că nu se votează acest proiect de hotărâre, rămânem fără operator și menționează 

că avem de lucru cu mentalitatea. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că nu se poate interveni acum cu modificări, deoarece 

suntem la finalul unui contract. 

D-l Președinte spune că operatorul și-a exprimat disponibilitatea de colaborare. 

D-l Sterpu Ciprian spune că a-i trasa operatorului să facă tot ce-i stă în putință în acest sens, nu are nici un 

sens, dacă nu este ceva cuantificabil, definit.  

D-l Viceprimar spune că obligația nu este doar de natură pecuniară. 

D-l Președinte întreabă cum îi putem impune ceva operatorului la acest moment. 

D-l Stoea Gheorghe spune că trebuie să-l determinăm. 

D-l Președinte spune că noul contract de delegare trebuie să țină cont de aceste aspecte. 

D-l Viceprimar spune că OUG nr. 74/2018 stipulează că colectatea se va face prin aplicarea de tarife 

evidențiate în contract, dar acum operatorul este la final de contract. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că amendamentul formulat de d-l consilier local Stoea 

este aplicabil la următorul contract. 

D-l Stoea Gheorghe ia cuvântul și retrage amendamentul formulat. 

        Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  12 voturi  pentru, 4  abțineri  - d-l Copoț George 

Robert, d-l Stoea Gheorghe, d-l Nițescu Ciprian și d-l Sterpu Ciprian (d-l Mureșan Dan Mureșan lipsește 

momentan din sala de ședință, ). H.C.L. nr. 14.  

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

privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2020-2021 de pe raza 

Municipiului Săcele”.  
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        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

           Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi  pentru. (d-l Copoț George Robert și d-l Mureșan Dan Mureșan 

lipsesc momentan din sala de ședință, ). H.C.L. nr. 15.  

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

aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile 

beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru persoanele 

condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, 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 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot și se aprobă cu  15 voturi  pentru. (d-l Copoț George Robert și d-l Mureșan Dan Mureșan 

lipsesc momentan din sala de ședință, ). H.C.L. nr. 16.  

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

aprobarea Documentatiei de avizare a lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor  tehnico-economici 

pentru proiectul „Reamenajare și Modernizare Piața Electroprecizia”  

din Municipiul Săcele.  

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

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

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Stoea Gheorghe spune că inițiativa este lăudabilă, dar proiectul nu este ceea ce își doresc, nu există 

subsol, la o suprafață de 680 mp nu se folosește spațiul de la subsol, pentru parcare sau orice altceva, închiderile 

nu sunt realizate cu materiale termoizolante, astfel comercianții vor îngheța la fel, iar în câțiva ani se va ajunge 

în aceeași situație, menționând că își dorește să se realizeze acest proiect, dar nu în aceste condiții. 

D-na Bîja Ileana spune că o parcare subterană costă 1 mil de euro. 

D-l Stoea Gheorghe spune că proiectul este subțire. 

D-l Panait Bian Cristian spune că, față de aceste lucruri, trebuie să vedem și ce buget avem și ce putem face 

la acest moment. 

D-l Stoea Gheorghe spune că este de neconceput să nu ai un WC public în piață. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că este toaletă acolo. 

D-l Viceprimar spune că sunt prevăzute în proiect 4 cabine de WC.  

D-l Motoc Bogdan George spune că acoperișul poate fi din policarbonat, întrucât din  sticlă  ajunge la 340 

euro/mp, iar la valoarea asta se poate face o nouă piață de la zero și întreabă cum s-a ajuns la acest cuantum de 

340 euro/mp. 

D-l Primar întreabă dacă nu au solicitat  aceste explicații în ședința pe comisii de specialitate. 

 D-l Motoc Bogdan George spune că în ședința pe comisii nu se știa nici dacă acoperișul este din 

policarbonat sau sticlă. 

D-l Viceprimar spune că sunt prevăzute 4 grupuri sanitare, este vorba de 680 mp de gresie, corpuri de 

iluminat, rețea de apă, canalizare, pe niște norme de deviz s-au pus niște cantități, menționând că lucrările s-au 

realizat la 50-60% din valoare din DALI. 

D-l Jitaru Gheorghe spune că Electroprecizia este un cartier destul de mare, populația fiind nevoită să 

meargă în Brașov pentru a achiziționa legume și fructe proaspete și de ani de zile s-a solicitat să se facă o piață 

decentă, iar acum se caută diverse pretexte pentru a nu se realiza. 

D-l Bălășescu Marius spune că acest proiect este unul oportun la acest moment, fiind o preocupare actuală 

pentru dezvoltarea piețelor locale, care reprezintă  singura formă de rezistență a operatorilor mici în fața marilor 

lanțuri de magazine. 

D-l Nițescu Ciprian spune că merge frecvent în Piața din Cart. Ștefan cel Mare și nu a văzut produse locale, 

ori și aici tot intermediari vor fi. 
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D-l Bălășescu Marius spune că este o legătură cauză-efect. 

D-l Nițescu Ciprian spune că la sumele de aici, varianta de a dărâma și de a ridica o piață nouă de la zero, ar 

trebui introdusă ca varianta III, care nu a fost luată în calcul. 

D-l Panait Bian Cristian spune, referitor la problema costurilor, că la acoperișul din sticlă este vorba de o 

sticlă specială, este nevoie de o feronerie specială și nu ne putem da cu părerea asupra părții tehnice. 

D-l Motoc Bogdan George spune că s-au văzut și alte piețe unde acest tip de acoperiș este ineficient.  

D-l Primar spune că acolo este prevăzut un sistem de climatizare. 

D-l Stoea Gheorghe spune că punctul dumnealui de vedere, în calitate de specialist, este acela că orice lucru 

trebuie făcut cum trebuie, ori aici va fi o soluție de compromis ca la asfaltări, proiectul fiind slab. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că trebuie să avem în vedere că suntem la stadiu de DALI. 

D-l Mureșan Dan Marius spune că, pe lângă partea constructivă, trebuie ținut cont că acolo sunt 5-6 

vânzători și consideră că ar fi oportun să se micșoreze spațiul și să se facă altceva. 

D-l Bălășescu Marius spune că piața are două componente, comercianți și producători. 

D-l Președinte spune că în ședința pe comisii de specialitate a votat împotrivă, deoarece acest proiect nu 

face parte din Strategia de Dezvoltare a localității, dar este totuși de o importanță majoră, iar dacă se creează 

condițiile necesare, această piață poate fi înfloritoare. 

D-l Viceprimar spune că în decursul timpului și piața din Steagu a avut o perioadă de decădere, dar a fost 

renovată și a revenit. 

D-l Sterpu Ciprian spune că s-a schimbat comportamentul cumpărătorului de-a lungul timpului, dar mereu 

va exista un eșantion de cumpărători și pentru piață. 

D-l Președinte spune că și Piața din Ștefan cel Mare, cu o situație juridică incertă, ca și locația respectivă, 

trebuie dezvoltată. 

D-l Primar spune că o perioadă foarte mare de timp s-a încercat să se clarifice situația juridică a terenului, 

întrucât, în acte,  Piața din Electroprecizia  nu exista. 

Se supune la vot și se aprobă cu  11 voturi  pentru,  6 abțineri (d-l Copoț George Robert, d-l Mureșan Dan 

Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Stoea Gheorghe și d-l Motoc Bogdan George).  H.C.L. nr. 

17.  

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

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI- 

str.Vulturului - reabilitare și modernizare”.  

     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  16 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește momentan din sala de 

ședință).  H.C.L. nr. 18.  

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

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI- str. 

Bârsei - reabilitare și modernizare”.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 19.   

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

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI- str. 

Godri Janos - reabilitare și modernizare”  

        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.  
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Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 20.   

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI -  str. 

Highișului - reabilitare și modernizare”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 21.   

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

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul  „DALI-  str. 

Pinului - reabilitare și modernizare”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 22.   

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

aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „DALI - Spitalul 

Municipal Săcele extindere parcare și modernizare căi de acces și trotuare”. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu 1 abținere 

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.  H.C.L. nr. 23.   

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

reactualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin nr. HCL nr.112/23.05.2019 pentru proiectul 

„Reabilitare și extindere  rețele de alimentare cu apă cartier Baciu” și aprobarea finanțarii de la bugetul local a 

cheltuielilor prevăzute la art.8 alin.(2) din OMDRAP nr.1851/2013”. 

     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  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 24.  

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

aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare canal 

pluvial de pe strada George Coșbuc și Bd. G.Moroianu, până la deversarea în canalul deschis Dârbav” 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții în plen 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Stoea Gheorghe spune că în ședința pe comisii de specialitate, d-l Popa Marius Cristian a ridicat o 

problemă, astfel, dumnealui a verificat suprafața bazinului hidrografic al canalului, care este și reabilitat, tot 

subdimensionat și nu va fi în regulă, menționând că trebuie chemat proiectantul și discutat acest aspect, întrucât 

dacă va ploua torențial o dată pe an va scoate dalele. 

D-na Vaida Marcela spune că pe B-dul George Moroianu nu poate fi postat un canal cu diamterul mai mare 

de 1000, cât este prevăzut în proiect, din cauza rețelelor existente. 
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D-l Stoea Gheorghe spune că bazinul hidrografic este mai mare. 

D-l Primar spune că aceste calcule au fost efectuate foarte clar, iar toate lucrările executate în ultimii 3, 5 

ani din diverse zone s-au dovedit a fi foarte bune.  

Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 25.   

 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 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. Nicolae Nicoleanu nr. 6 A. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 38,40 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 formulat de Comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu 17 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul  inclus și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 26.  

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 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. 79. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 38,40 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 formulat de Comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu 17 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul  inclus și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 27.  

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

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor-terenuri înscrise în CF nr. 111018 

Săcele, nr. top. 1954/1/2/1, CF nr.113516 Săcele, nr. top.1954/1/2/2,  CF nr.113526 Săcele, nr. top. 1954/1/2/5, 

CF nr.103637 Săcele, nr. cad. 546, nr. top. 1954/1/2/6, 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 proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 28. 

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-terenuri înscrise în CF nr. 109233 

Săcele, nr.top.7141/3/1/1/1/2, 7141/3/1/1/1/1/2 și CF nr.109366 Săcele, nr.cad.109366. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 29. 

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 public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 113677 Săcele sub  

nr.top 4, nr. top 5, a imobilului înscris în CF nr. 112796 Săcele sub nr.top  6,  nr. top 7, înscris în CF nr. 115074 

Săcele  sub nr.top 8 și nr. top. 9. 

         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. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 30. 

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

atestarea apartanenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului 

Săcele  – cartier Electroprecizia – tronson I,   în suprafață de 13052 mp, curți-construcții. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 31.  

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

atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului situat în intravilanul Municipiului 

Săcele, în suprafață de 32268 mp, curți-construcții, reprezentând Cartier Electroprecizia – tronson II. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 32. 

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

aprobarea dezmembrarii  suprafeței de 1121 mp, reprezentând zona verde, din  imobilul  identificat în CF nr. 

112039 Săcele,  nr. cad  1761, nr. top 1315/1/1  în suprafață de 1967 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 proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 33. 

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

alipirea unor imobile aparținând domeniului public al Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 34. 

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

atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului cu nr. top 1323/2, înscris în CF 

nr.116747 Săcele – în suprafață de 2890 mp,  categoria de folosință fâneață. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 35. 

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

acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 15 mst  lemn  de foc către  Biserica Muntele Sionului. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere  
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Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  13 voturi pentru, 2 abțineri (d-l Panait Bian Cristian 

și d-l Băilă Gheorghe) și 1 vot împotrivă – d-l Munteanu Gheorghe (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 36. 

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

numirea unui membru în Consiliului de Administrație 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. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

D-nul Președinte anunță că, până la centralizarea buletinelor de vot de la punctul anterior, se trece la 

punctul nr.  33 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru aprobarea asocierii UAT Municipiul Săcele 

cu UAT Comuna Tărlungeni și UAT Comuna Vama Buzăului, în cadrul societății  Servicii Săcelene S.R.L., în 

vederea transformării acestei societăți în operator regional de transport public local al Asociației pentru 

Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Brașov și actualizării Actului Constitutiv în mod corespunzător. 

         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  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 38.  

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

aprobarea acordării mandatului special Asociației Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului 

Public Brașov pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate, 

pentru elaborarea Regulamentului serviciului, a Caietului de sarcini, a Studiului de oportunitate și a proiectului 

de contract de delegare a gestiunii serviciului pentru UAT Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  16 voturi pentru (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește 

momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 39. 

D-nul Președinte anunță rezultatul votului de la punctul nr. 32, respectiv 10 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 

voturi nule (d-na Hlavathy Zsuzsánna lipsește momentan din sala de ședință).  H.C.L. nr. 37. 

D-nul Președinte anunță că se trece la secțiunea de diverse, la informări, menționând că acestea au fost 

comunicate electronic.  

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

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că în Cartierul Ștefan cel Mare, la intrarea dinspre Gheorghe Doja, 

este o groapă foarte mare, plină cu apă, iar la ieșirea din același cartier, pe partea stângă, se formează o gaură 

lângă gura de canal. 

 D-l Munteanu Gheorghe spune că anul acesta sunt două evenimente comemorative importante dedicate 

cărturarului George Moroianu, respectiv împlinirea a 75 de ani de la trecerea în eternitate a  acestuia  și 150 de 

ani de la naștere și menționează că pentru primul eveniment, festivitatea va avea loc joi, 6 februarie, la statuia 

inaugurată, vizavi de unitatea de învătâmânt. 

 D-l Mureșan Dan Marius spune că este o groapă imensă la intrarea pe str. Valea largă și una în fața 

Bisericii, ca urmarea a intervențiilor Companiei Apa și întreabă dacă în situația existenței unui contract-cadru, 

indiferent de sumă, contractele subsecvente le face automat firma cu care s-a încheiat contractul-cadru. 

 D-l Primar spune că este obligatorii ca toate contractele subsecvente să se facă cu acea firmă. 
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 D-l Mureșan Dan Marius spune că, în cele mai multe cazuri, se achiziționează proiectare-execuție și 

consideră că ar fi oportun să se rupă acest lucru, întrucât îi favorizăm pe ofertanți, care măresc în DALI prețurile 

în mod artificial, pentru ca apoi să le scadă la cuantumul real, astfel ar trebui să nu se mai facă contracte-cadru 

pe proiectare și execuție. 

 D-l Primar spune că se poate ține cont de acest aspect pentru viitoarele proiecte, dar dirigintele de șantier 

are un rol substanțial. 

 D-l Mureșan Dan Marius spune că este discutabil, de exemplu, la sistematizarea verticală de la ANL, 

dirigintele nu știa locul lucrării. 

 D-l Primar spune că acolo a fost licitație. 

 D-l Mureșan Dan Marius spune că trebuie să încercăm să se achiziționeze separat proiectarea și execuția 

și că clinciurile dintre proiectant și executant nu sunt benefice, dar fiecare au termene legale de răspuns și se 

poate ajunge la consens. 

 D-l Primar spune că acest lucru este cu dublu tăiș, este un risc major dacă cei doi nu colaborează și au 

existat și astfel de cazuri. 

 D-l Mureșan Dan Marius spune că avem un contract, o garanție de bună execuție și proiectare care pot fi 

uzitate pentru bunul mers al proiectului. 

 D-l Președinte spune că pe str. George Moroianu, la nr. 33 s-a realizat o săpătură foarte mare. 

 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 Grosaru Valeru, din partea societății civile, ia cuvântul și spune, în legătură cu colectarea selectivă, 

că la nivel de județ s-a pornit cu un plan în acest sens încă din 2002, care a eșuat și consideră că este foarte bună 

propunerea d-lui Primar de a aplica amenzi celor care nu păstrează curățenia la ecoinsule. Dumnealui mai spune 

că în OUG  nr. 74/2018 se specifică faptul că sacii colorați sunt distribuiți în mod gratuit de către operator, dar 

nu a văzut acest lucru pus în practică și mai spune că pe site-ul Primăriei Municipiului Sibiu este postat un  ghid 

cu privire la colectarea selectivă, care se poate adapta și care a fost distribuit gratuit în fiecare cutie poștală din 

Sibiu. Dumnealui mai spune că popularizarea unor astfel de măsuri și colectarea selectivă, în sine, conduc la o 

economie foarte mare, întrucât s-au alocat sume considerabile pentru a închide gropa de gunoi neconformă din 

municipiu și că din ce aruncăm, numai 20% ar trebui dus la rampă, iar banii alocați pentru închiderea rampei ar 

putea folosiți în alte scopuri  și menționează că ar trebui o colaborare mai intensă între Primărie și operator. 

 D-l Președinte spune că s-a aprobat o hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 74/2018. 

 D-l Viceprimar spune că operatorul economic are trasate obligații pe noul contract, iar referitor la ceea ce 

a zis d-l Grosaru cu privire la Sibiu și acolo a avut o experiență neplăcută în ceea ce privește lipsa de conștiință 

civică. 

 D-l Grosaru Valeru spune că se face totuși ceva. 

 D-l Viceprimar spune că trebuie instaurate sancțiuni și pentru populație.   

 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: 18:00. 
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