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ROMANIA 
JUDETUL BRASOV 

PRIMARIA MUNlClPIULLUI SACELE 
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

HOTARAREA Nr. 179 Data: 30.07.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 

din data de 25 iunie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 30.07.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 54573 din 22.07.2020 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 legate In 
materie; 

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

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 54808/23.07.2020 al Compartimentului Relatii 
Consiliul Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor 
administratiei publice locale ~i pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Leg ii nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare 
~i ale H.C.L nr. 86/26.03 .2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21 .11.2019 
privind aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 129, alin. (!) ; art.133 alin. (I); art. 138, alin. (13) - (17); art. 139 alin . (I); art 
196 alin. (l) lit. a); art. 197 alin . (I) ~i art. 243, alin. (!), lit.a) privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTA RA ~TE: 

Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
data de 25 iunie 2020, conform anexei care face parte integranta din 

Ing. A -.. ,.. 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRET AR UL GENERAL AL MUNICIPIULLUI SA CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

/Ji * · ~ · .-i\ 

Redactat: lnsp. Acaroaie Elena/Se /. 

Hotararea a fost adoptata: 16 votu1 ; entru, 
Nr. consilierilorln functie: 18 

0 lmpotriva, 0 abtineri f 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 16 
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JUDETUL BRA$0V 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

Anexli la H.C.L. 111·. 179130.07.2020 

Nr. 

PROCES VERBAL 
lncheiat la data 25.06.2020, orele 16,00, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta ordinara, desfa~urata in format de 
videoconferinta, prin platforma on-line WEBEX 

$edinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ~i ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea 
completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 2 l. l l.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 
Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 28 mai 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

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

lndata a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 18 iunie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna martie, aprilie si mai 2020 
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. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de calatori din 

Municipiul Sacele, apartinand S.C. Servicii Sacelene S.R.L. - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 
5. Proiect de hotarare privind indexarea costului unitar pe kilometru prevazut in Contractul de delegare Nr. 1 

din 23 .03.201 7 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse 
regulate in Municipiul Sacele, aprobat prin H.C.L. m.57/ 23.03 .2017 si incheierea unui act aditional in acest 

t ) sens - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul ,, Crearea de spatii pentru activitati comunitare ~i petrecerea timpului liber"- initiator PRIMAR 
Ing. POP A VIRGIL. 
A vizc Comisiile 1, 2, 4; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice (SF) ~ i a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul ,,Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George 
Moroianu" - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotarare privind numirea unui membru in Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a 
Padurilor Sacele R.A. - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotarare privind acordarea gratuita a unei cantitati de 90 metri steri lemn foe pentru sezonul rece 

Compartimentului Educatie Timpurie, aflat in subordinea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avizc Comisiile 1, 3, 4; 



10. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa 
pe picior, In vederea valorificarii acesteia catre operatorii economici, din producfia anului 2020, din partida 
144-UP III-ua. 91B,C, partida 145-UP 111-u.a. lOC, partida 146-UP III-ua. 90B, 
91 D - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 4; 

11 . Proiect de hotarare privind acordul de principiu In vederea participarii Municipiului Sacele la procedurile de 
achizitie a imobilului apartinand S.C. TELEKOM COMMUNICATIONS S.A. ( vechea cladire P.T.T.R. ), 
situat pe B-dul G. Moroianu nr. 8, din Municipiul Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

12. Proiect de hotarare privind completarea art. nr. 1 al Hotararii Consi liului Local nr. 152/ 19.07.2017 «privinc 
propunerea pentru schimbarea destinatiei de folosinta a imobilului , aflat in domeniul public al Municipiulu 
Sacele, situat In Municipiul Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A( fosta str. Parcului nr.18 ) 1nscris In CF nr 
103900 Sacele, nr.top 6424/2/2/4, constructie ~ i teren in suprafata de 1183 mp, din ,,internat" In ,,bloc de 
locuinte' '» - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotarare privind transmiterea sectorului de drum national ON lA de la km 183+070 (sens 
giratoriu Garcin i), la Km 185+943, suprapus pe o portiune din B-dul George Moroianu, cu o lungime de 
2873 m ~i a sectornlui de drum national DN IA de la Km 185+943, la km 186+233, aflat pe str. Zizinului, cu 
o lungime de 290 111, din domeniul public al Statului ~i administrarea Ministerului Transportului, In domeniul 
public al Municipiului Sacele ~i administrarea Consil iului Local al Municipiului Sacele ~i declasarea aces. _, 
porfiuni din drum national In strada - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului In 
suprafata de 5262 mp, categoria de folosinta curti- constrnctii , situat In Municipiul Sacele, str. 
Tarlungului - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
15. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenfei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 

lnscris in CF nr. 116793 Sacele, nr.cad 11 64, nr.top 7141/3/1/2/1/l/ l/1/l/l / l/l/1/l/l/a/3, In suprafata de 
174 mp - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4 

16. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului 
1nscris In CF nr. l 04836 Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

17. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului In 
suprafata de 1373 mp, categoria de folosinta cuqi-constrnctii, situat In Municipiul Sacele, str. Oituz 
nr. 60 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4. 

18. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 
lnscris in CF nr. l 06349 Sacele, m.top 1373/111/2, 1374/112, 1407/112 in suprafata de 416 mp - ini tiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii imobilului identificat In CF m. 104433 Sacele, m. cadastral 
l 04433, In suprafata de 14249 mp cu imobilul identificat In CF nr. 116968 Sacele, m.cadastral 116968, In 
suprafata de 2554 mp - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotarare privind darea In folosinta gratuita, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului 
Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, catre Spitalul Municipal Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4. 
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21. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL, situate 1n Municipiul Sacele, 
Cartier $tefan eel Mare, catre titularul contractului de lnchiriere - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistentajuridica ~i/sau 
reprezentare lnjustitie cu privire la Decizia nr. 7/23.03 .2020 emisa de Camera de Conturi 
Bra~ov - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
A vizc Comisiile 1, 4 

23 . Proiect de hotarare privind alegerea Pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al Municipiului Sacele 
pentru perioada 01.07.2020-30.09.2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2,3, 4. 

24. Diverse. 
Informare ALDE cu privire la H.C.L. m. 41127.02.2020; 
Informare USR cu privire la masurile de siguranta pentru transportul public 1n contextul Pandemiei 
COVID 19. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar - Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar - Ing. Gadea Sorin 

(_) - d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovat Alina - Arhitect-$ef 
- d-1 Branzea Ovidiu - $ef Serviciu Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
- d-1 Mangale Bogdan - $ef Birou Administrativ 
- d-1 Balan Eugen - $ef Birou Investifii 
- d-1 Jinga Ovidiu - insp. Biroul Investitii 
- d-1 Plastir Florin - insp. Comp. Transport 
- d-1 Matei Ion - Comp. Fond locativ, spafii cu alta destinatie 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 

- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 
- d-1 Mormoloc Coste! Viorel - Director SERVICII SA.CELENE S.R.L. 

in contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, 1n vederea prevenirii cazurilor de infectare cu 
coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 25.06.2020 s-a desra~urat In 
format de videoconferinta, prin platforma on-line WEBEX. 

La ~edinta au participat toti cei 18 consilieri locali functie. 
( ) $edinta a fost prezidata de d-nul consilier local ing. Gadea Sorin. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele face apelul nominal, 1n conformitate cu prevederile legale 
in vigoare. 

D-1 Pre~edinte spune ca d-1 consilier local Jitaru Gheorghe va participa la aceasta ~edinta doar audio ~i 
da cuvantul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 

D-1 Primar face cunoscut temeiul legal 1n baza caruia functioneaza suplimentarea ordinii de zi ~i da citire 
proiectului de hotarare avute 1n vedere, respectiv: 

21. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice (SF) ~i a indicatorilor tehnico
economici privind proiectul ,,Extindere canalizare menajera strada Lunga". 

0-nul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost suplimentata ~i conform dispozitiei nr. 
681 /1 8.06.2020, care se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru) . 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire 
proiectului de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 28 mai 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisi ilor de special itate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia m. 2 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 155. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire proiectului 

de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a Consiliului 
Local al Municipiului Sacele din data de 18 iunie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil, cu 4 voturi pentru (d-1 Mure~an Dan Marius nu participa la vot) 
Comisia m. 2 - aviz favorabil, cu 2 voturi pentru ( d-1 Popa Marius Cristian ~i Hlavathy Zsuzsanna nu 

participa la vot) 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil ( d-na Lungu Mihaela nu participa la vot) 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 14 voturi pentru, 4 abtineri (cl-I Mure~an Dan Marius, 

d-1 Popa Marius Cristian, d-na Lungu Mihaela ~i Hlavathy Zsuzsanna). H.C.L. nr. 156. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire proiectului 

de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna martie, aprilie si mai 2020 pentru 
cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care l~i desfii~oara activitatea profesionala In alta localitate decat 
cea de re~edinta. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favora bil. 
Se supune la vat proiectul de hotarare ~ i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 157. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire proiectului 

de hotarare privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul 
Sacele, apartinand S.C. Servicii Sacelene S.R.L. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu doua amendamente 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Viceprimar ia cuvantul ~i da citire amenadamentului formulat de consilierii locali PSD, In sensul 

completarii art. 1 cu alin. (2) care va avea urmatorul cuprins: ,, Incepand cu data de 01.07.2020, beneficiaza 
lunar de titluri de calatorie cu gratuitate de 50%, eliberate de catre Servicii Sacelene S.R.L., valabile pe linia de 
transport public local de calatori Garaj Sacele - Poienelor Bra~ov, toti pensionarii din sistemul asigurarilor 
sociale de stat, din sistemul de pensii ~i asigurari sociale pentru agricultori, precum ~i pensionarii din celelalte 
sisteme proprii de asigurari sociale, avand domiciliul stabil In Municipiul Sacele, pe baza cuponului de pensie, 
indiferent de cuantumul pensiei. Aceste bilete de calatorie cu pret redus de 50%, se var elibera suplimentar fata 
de cele prevazute la alin. (I)". Dumnealui mai spune ca ~i d-1 consilier local Geczi Gellert avea un amendac :t 
cu privire la impactul financiar generat de amendamentul propus mai sus ~ i mentioneaza ca a primit o informare 
de la serviciul de specialitate In acest sens. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca d-1 consilier local Geczi Gellert nu a formulat un 
amendament, dumnealui a solicitat o completare a raportului de specialitate. 

D-1 Viceprimar spune ca s-a completat amendamentul, dupa cum urmeaza: ,,Titlurile de calatorie cu 
reducere de 50% se vor elibera de catre Servicii Sacelene S.R.L., prin punctele proprii de vanzare, situate In 
Sacele (Garaj), B-dul G. Moroianu nr. 397 ~i de la cap linie Poienelor Bra~ov, costul acestora fiind suportat din 
bugetul propriu al operatorului de transport. Diferenta de tarif rezultata In urma introducerii acestei fac ilitati se 
va reflecta In raportul lunar de decontare a compensafiei de activitate al operatorului de transport. lmpactul 
bugetar estimat este de aproximativ 30.000 lei/lunar". 

D-1 Geczi Gellert spune ca In raportul de specialitate era prevazut impactul financiar al masurilor propuse 
prin proiectul de hotarare, iar amendamentul formulat genereaza un impact financiar In plus fata de eel 
previzionat ~i dorea un calcul aproximativ ca urmare a adoptarii acestui amendament, mentionand ca era vorba 
doar de o completare, dar daca este mentionat In raport, este In regula. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele reitereaza faptul ca este vorba de o completare, nu de un 
amendament, la proiectul de hotarare s-a fonnulat un singur amendament. 
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Se supune la vot amendamentul formulat de consilierii locali PSD, astfel cum a fost completat ~i se adopta 
cu 18 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul inclus ~ i se aproba cu unanimitate (18 voturi 
pentru). H.C.L. nr. 158. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind indexarea costului uni tar pe kilometru prevazut in Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.201 7 
a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in 
Municipiul Sacele, aprobat prin H.C.L. nr.57 I 23 .03.20 17 si incheierea unui act aditional in acest sens. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Cornisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 159. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 
,,Crearea de spatii pentru activitati comunitare ~i petrecerea timpului liber". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorab il 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 160. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, da citire proiectului d1 

hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul ,,Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George Moroianu". 

D-nul Pre~edinte solicita 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 favorabi l. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 161. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotarare 

privind numirea unui membru in Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
t ) Comisia nr. 2 - nu face obiectul 

Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret ~i propune ca pana la centralizarea rezultatelor sa se treaca 

la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentata ~i da citire proiectului de hotarare privind acordarea gratuita a 
unei cantitati de 90 metri steri lemn foe pentru sezonul rece Compartimentului Educatie Timpurie, aflat in 
subordinea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de special itate al Primarului Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte so licita 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 proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 163. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior, in 
vederea valorificarii acesteia catre operatorii economici, din productia anului 2020, din partida 144-UP III-ua. 
9 1B,C, partida 145-UP III-u.a. IOC, partida 146-UP III-ua. 90B, 91 D. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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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 unanimitate ( 18 voturi pentru). H.C.L. nr. 164. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind acordul de principiu In vederea participarii Municipiului Sacele la procedurile de achizitie a 
imobilului apartinand S.C. TELEKOM COMM UNI CA TIO NS S.A. ( vechea clad ire P.T.T.R. ), situat pe B-dul 
G. Moroianu nr. 8, din Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. I - a viz favorabil 
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 unanimitate (18 voturi pentru) . H.C.L. 111-. 165. 

D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind completarea art. nr. 1 al Hotararii Consiliului Local nr. 152/19.07.2017 «privind propunerea 
pentru schimbarea destinatiei de folosinta a imobilului, aflat In domeniul public al Municipiului Sacele, situat In 
Municipiul Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A( fosta str. Parcului nr.18 ) lnscris In CF nr. 103900 Sacele, 
nr.top 6424/2/2/4, constructie ~ i teren In suprafata de 1183 mp, din ,,internat" In ,,bloc de locuinte"». 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia 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 unanimitate (18 voturi pentru) . H.C.L. nr. 166. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind transmiterea sectorului de drum national DNl A de la km l 83+070 (sens giratoriu Garcini), la 
Km 185+943, suprapus pe o portiune din B-dul George Moroianu, cu o lungime de 2873 m ~i a sectorului de 
drum national DNIA de la Km 185+943, la km 186+233, atlat pe str. Zizinului, cu o lungime de 290 m, din 
domeniul public al Statului ~i administrarea Ministerului Transportului, In domeniul public al Municipiului 
Sacele ~i administrarea Consiliului Local al Municipiului Sacele ~i declasarea acestor portiuni din drum national 
In strada. 

D-nul Pre~edinte solicita 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 proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 167. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului In suprafata de 5262 
mp, categoria de folosinta curti- constructii , situat Ill Municipiul Sacele, str. Tarlungului. 

D-nul Pre~edinte solicita 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 proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 168. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF m. 

116793 Sacele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/l/1/1/1 / l /1/l /1/1/a/3, In suprafata de 174 mp. 

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 obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 169. 
D-1 Pre~edinte anunta rezultatul votului de la punctul 8, respectiv Codrean Codrin Leonid: 12 voturi 

pentru, 6 lmpotriva; Dumitrescu Iulia Daniela: 7 voturi pentru, 11 lmpotriva;. H.C.L. nr. 162. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF nr. 
I 04836 Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - a viz 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 unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 170. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului In suprafata de 
1373 mp, categoria de folosinta curti-constructii, situat In Municipiul Sacele, str. Oituz nr. 60. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil, cu discutii In plen 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 

( ) Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Popa Marius spune ca s-au primit explicafiile solicitate. 

( i 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 171. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF 
nr.106349 Sacele, nr.top 1373/1/1/2, 1374/1/2, 1407/l/2 In suprafata de 416 mp. 

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 unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 172. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea alipirii imobilului identificat In CF nr. 104433 Sacele, nr. cadastral 104433, In 
suprafata de 14249 mp cu imobilul identificat In CF nr. 116968 Sacele, nr.cadastral 116968, In suprafata de 2554 
mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - a viz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 173. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind darea In folosinta gratuita, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului 
Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, catre Spitalul Municipal Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabil 
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 unanimitate ( 18 voturi pentru). H.C.L. nr. 174. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL, situate In Municipiul Sacele, Cartier ~tefan eel Mare, 

catre titularul contractului de lnchiriere. 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 

7 



Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 175. 
D-nul Pre~edinte ammta ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare In 
justitie cu privire la Decizia nr. 7/23.03.2020 emisa de Camera de Conturi Bra~ov. 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia JU'. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca a fonnulat un amendament pe care 1-a ~i transmis ~i pe care II susfine. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca la finalul art. 1 d-1 consilier locala Popa Marius 

Cristian a introdus sintagma ,,in valoare de ................ . lei", ori daca acest proiect va trece cu amendamentul 
inclus se va materializa lntr-o hotarare de Consiliu Local, care nu poate include acesta formulare eliptica, rara o 
suma predefinita. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca nu trebuie o valoare exacta, sa se treaca de catre executiv o valoare de 
circa ... lei. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca valoarea va fi stabil ita de o instanfa de judecata. 
D-l Popa Marius Cristian lntreaba cum o valoare a unui contract de achizifie poate fi stabilita de catre o 

instanta de judecata. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca nu la valoarea serviciilor se referea, iar acea~ta 

valoare a serviciilor nu poate fi cuantificata pana la momentul In care se ia legatura cu o casa de avocatura. 
D-1 Popa Marius Cristian lntreaba daca nu s-a luat legatura pana acum cu o casa de avocatura. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca nu s-a luat legatura cu o casa de avocatura, lntrucat 

nu s-a primit raspunsul la contestatie. 
D-1 Popa Marius Cristian lntreaba ce se aproba, de fapt, la acest moment. 
D-1 Pre~edinte spune ca este vorba de un acord de principiu. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca se va achizitiona consultanta juridica daca va fi 

cazul. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca nu reiese de nicaieri acest lucru. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca daca raspunsul la contestatie ne va fi favorabil, 

evident ca nu va fi cazul sa contractam asistenta juridica. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca In proiect trebuia specificat ca asistenta se achizitioneaza daca va fi 

cazul, iar atunci mergea ~i fiira mentionarea valorii . 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca art. 1 se poate completa cu sintagma ,,daca situatia o 

impune", nu-i nici o problema. 
D-1 Pre~edinte spune ca atunci primul amendament este aceasta completare a art. 1, respectiv introducerea 

la finalul acestui articol a sintagmei ,,daca situatia o impune''. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele da citire urmatorului amendamentului formulat de d-1 

consilier local Popa Marius Cristian, In sensul introducerii unui nou articol, care sa aiba urmatorul confinut: 
,,Art. 2: In cazul In care decizia nr. 7 a Cuqii de Conturi a Romaniei prin Camera de Conturi 
Bra~ov atacata va ramane valabila ~i executorie In tot sau In parte, cheltuielile efectuate pentru 
achizitionarea serviciilor de consultanta, asistenta j uridica ~i/sau reprezentare a Municipiului Sacele, 
se vor suporta de catre persoanele gasite responsabile profesional pentru abaterile constatate In 
raportul curtii de conturi ." 
D-1 Geczi Gellert spune ca pana cum s-au aprobat mai multe proiecte de hotarare cu acela~i obiect, unde nu 

s-a specificat cuantumul onorariului, acesta depinzand de complexitatea cazului ~i mentioneaza ca s-a aprobat o 
suma pentru consultanta juridica, care nu este foarte mare, ceea ce lnsemana ca nici contractul nu poate avea o 
valoare prea ridica. 

D-1 Pre~edinte spune ca partea cu valoare nu mai intra In discutie, fiind depa~ita prin introducerea sintagmei 
,,daca situafia o impune". 

Se supune la vot amendamentul formulat In sensul completarii art. 1 cu sintagma ,,daca situafia o 
impune" ~i se adopta cu 17 votmi pentru, 1 vot lmpotriva ( d-l Geczi Gellert). 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca are un comentariu cu privire la votarea acestui amendament, respectiv faptul 
ca daca executivul a lnaintat acest proiect de hotarare, cu siguranta era cazul. 

8 



D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca s-a completat cu sintagma ,,daca situatia o 
impune". 

D-1 Sterpu Ciprian spune ca proiectul a fost supus spre aprobarea Consiliului Local tocmai pentru ca 
situatia o impune. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca acest proiect este inscris pe ordinea de zi a acestei 
~edinte, intrucat raspunsul la contestatie se poate primi oricand, iar pana la ~edinta urmatoare nu se mai putea 
face nimic, fiind o chestiune de timp. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca in ceea ce prive~te acele salarii marite, nu da dreptate Curtii de 
Conturi. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca nu era vorba de salarii marite, ci de vouchere de 
vacanta, indemnizatie de hrana. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca acesta ar fi singurul prejudiciu gasit de Curtea de 
Conturi , alte prejudicii nu au fost cuntificate de Curtea de Conturi. 

D-1 Popa Marius Cristian spune ca nu au fost cuantificate, nu ca nu exista. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca sunt abateri, nu prejudicii. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca nu a cuantificat nimeni, iar unele masuri spun ca Primarie sa faca 

cuantificarea !or. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca se mentioneaza sa se extinda. 
Se supune la vot amendamentul fonnulat de d-1 consilier local Popa Marius Cristian, in sensul introducerii 

unui nou articol, cu urmatorul continut: ,,Art. 2: In cazul in care decizia nr. 7 a Curtii de Conturi a Romaniei prin 
>camera de Conturi Bra~ov atacata va ramane valabila ~i executorie in tot sau in parte, cheltuielile efectuate 
pentru achizitionarea serviciilor de consul tan ta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare a Municipiului 
Sacele, se vor suporta de catre persoanele gasite responsabile profesional pentru abaterile constatate 
In raportul curtii de conturi" ~i se respinge cu 6 voturi impotriva (d-1 Geczi Gellert, d-1 Bala~escu Marius, d-1 
Gadea Sorin, d-1 Jitaru Gheorghe, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-1 Munteanu Gheorghe), 6 abtineri (d-1 Baila 
Gheorghe, d-1 Panait Bian Cristian, d-na Lungu Mihaela, Hlavathy Zsuzsanna, d-1 Kristaly Laszlo, d-1 Kadar 
Tamas) ~i 6 voturi pentru (d-1 Mure~an Dan Marius, d-1 Popa Marius Cristian, d-1 Nitescu Ciprian, d-1 Copot 
George Robert, d-1 Stoea Gheorghe ~i d-1 Sterpu Ciprian). 

Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul adoptat inclus ~i se aproba cu 13 voturi pentru, 5 
abtineri (d-1 Mure~an Dan Marius, d-1 Popa Marius Cristian, d-1 Nitescu Ciprian, d-1 Copot George Robert ~i d-1 
Sterpu Ciprian). H.C.L. nr. 176. 

D-nul Pre~edinte propune case treaca la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea documentatiei tehnice (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 
,,Extindere canalizare menajera strada Lunga". 

D-1 Mure~an Dan Marius spune ca in planul de situatie canalizarea de pe str. Lunga se opre~te la nr. 80 ~i 
lntreaba daca nu ar fi indicat sa se continue ~i sa se lege cu tronsonul ce se executa, sa se faca tot acum. 

1. ) D-1 Balan Eugen spune case face tot acum, se opre~te undeva in preajma nr. 80 ~i se continua pana la 
capat, mentionand ca preia absolut toata strada. 

D-1 Mure~an Dan Marius spune ca acest lucru nu reiese din documentatie. 
D-1 Balan Eugen ofera explicatiile tehnice. 
D-1 Viceprimar spune ca o artera se descarca instr. Martin Luther, iar restul se descarca instr. Lunga. 
D -I Mure~an Dan Marius spune ca i se pare ilogic ca daca tot es face sa se lntrerupa o portiune de strada. 
D-1 Viceprimar spune ca atat timp cat exista doua bretele la aceasta strada fiecare cu descarcare, nu-~i are 

rostul. 
D-1 Balan Eugen spune ca portiunea la care face referire d-1 consilier local Mure~an este foarte ingusta ~i 

s-ar lucra greu, neputand intra utilajele pe ea. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 18 voturi pentru). H.C.L. nr. 178. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind alegerea Pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al Municipiului Sacele pentru perioada 
01.07.2020-30.09.2020. 

Comisia nr. l - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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D-1 Munteanu Gheorghe spune ca, avand in veclere ca in contextul sanitar actual ultimele ~edinte au fast 
prezidate de d-1 Viceprimar, ar fi oportun ca situatia sa ramana la fel, a~a ca II propune ca pre~edinte de ~edinta 
pe d-1 Gadea Sorin. 

0-1 Sterpu Ciprian sustine ~i dumnealui propunerea antevorbitorului. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (1 8 voturi pentru). H .C.L. nr. 177. 
D-1 Viceprimar spune ca va nota solicitarile de la secfiunea diverse ~i va raspunede In scris. Dumnealui mai 

spune ca sunt lnscrise doua informari pe ordinea de zi ~i mentioneaza ca referi tor la cea de-a doua informare va 
intra initiatorul acesteia In legatura pe platfarma on-line. 

D-1 Cseh Emil ia cuvantul ~i spune ca a solicitat aceasta interventie pentru a sustine adresa !naintata 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, In calitate de actionar unic al S.C. Servicii Sacelene S.R.L., care 
cuprinde cateva propuneri de imbunatatire a transportului public in vederea evitarii extinderii infectarii cu 
virusul SARS COV 2. Dumnealui spune ca aceste propuneri sunt bazate pe observatii proprii ~i a cetatenilor In 
urma consultarii acestora prin intermediul retelelor de socializare. Astfel, se propun masuri ca montarea de 
panouri de pexiglas pentru protecfia ~oferilor, purtarea ma~tii de catre ace~tia, organizarea fluxului de calatori, 
respectiv urcarea calatorilor doar pe u~a din fata, care contribuie la organizarea eficienta a fluxului , dar ~i la 
lmbunatatirea situatiei financiare, fiind destui calatori care nu composteaza biletul ~i astfel s-ar putea instaura 
aceasta reguli'i cu doua beneficii ~i ar exista ~i un control al purtarii ma~tilor. 0 alta masura propusa este dotarea 
cu dozatoare de dezinfectant, a~a cum este ~i la RAT Bra~ov ~ i considera ca ar fi oportuna ~i suplimentarea 
curselor, menfionand ca aceste propuneri trebuie analizate. 

0-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca a avut o discutie pe aceasta tema, se va analiza ce se poate implementa ~ i 
se va avea in vedere, fiind In beneficiul cetatenilor. 

D-1 Pre~edinte spune ca masuri in acest sens s-au luat, cand In alte localitati nu se punea problemc. .e 
dezinfecfie, la Sacele se nebulizau zilnic autobuzele. 

D-1 Cseh Emil spune ca scopul interventei este acela de a se gasi impreuna metode ~i cai eficiente de 
gestionare a acestei situatii. 

D-1 Geczi Gellert spune ca unele din observafiile formulate au fost transpuse ~i in legislatia specifica pe 
aceasta speta, In ceea ce prive~te distantarea sociala sau alte astfel de aspecte ~i considera ca, in masura in care 
se pot implementa, aceste propuneri sunt benefice. 

D-1 Panait Bian Cristian ia cuvantul ~i 11 lntreaba pe d-1 Cseh Emil ce masuri ar lua, daca ar avea calitatea 
de Director la Servicii Sacelene, lmpotriva celor care nu-~i fac datoria, respectiv a controlorilor, in vederea 
cre~terii lncasarilor, prin reducerea numarului celor care circula fraudulos. 

D-1 Cseh Emil spune ca nu este specialist, observatiile vin din perspectiva celui care prive~te din exterior 
~i mai spune ca ar !ncerca, experimental, urcarea prin fafa, a~a cum se face In marile ora~e ale lumi i. 

D-1 Geczi Gellert spune ca In S.U.A. aceasta practica era Inca de acum 15 ani. 
D-nul Pre~edinte constata ca ord inea de zi a fast epui zata ~ i , In consecinta, declara ~edinta lnchisa, drept 

pentru cares-a lntocmit pre · ces verbal. Orele: 17: 12. 
* ~Of\ AJ'l!,<J 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GET A 

Elaborat 
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