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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.06.2020, orele 16,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 

videoconferință, prin platforma on-line WEBEX 

 

 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 și ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea 

completării Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele, având următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 28 mai 2020 - 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 18 iunie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie, aprilie si mai 2020 

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

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

 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din 

Municipiul Săcele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind indexarea costului unitar pe kilometru prevăzut în  Contractul de delegare Nr. 1 

din 23.03.2017 a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse 

regulate in Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.57/ 23.03.2017 si incheierea unui act aditional in acest 

sens -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

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

proiectul  „ Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liberˮ- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

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

proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George  

Moroianu” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

8. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a 

Pădurilor Săcele R.A. - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece 

Compartimentului Educație Timpurie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4; 
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10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă 

pe picior, în vederea valorificării acesteia către operatorii economici, din producția anului 2020, din partida 

144-UP III-ua. 91B,C, partida 145-UP III-u.a. 10C, partida 146-UP III-ua. 90B, 

91 D  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

11. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea participării Municipiului Sacele la procedurile de 

achiziție a imobilului aparținând S.C. TELEKOM COMMUNICATIONS S.A. ( vechea clădire P.T.T.R. ), 

situat pe B-dul G. Moroianu nr. 8,  din Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind completarea art. nr. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 152/19.07.2017 «privind 

propunerea pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului 

Săcele, situat în Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A( fostă str. Parcului nr.18 ) înscris în CF nr. 

103900 Săcele, nr.top 6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1183 mp, din ,,internatˮ  în  ,,bloc de 

locuințe‘’»  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotărâre  privind transmiterea sectorului de drum național DN1A de la  km 183+070 (sens 

giratoriu Gârcini), la Km 185+943, suprapus pe o portiune din B-dul George Moroianu, cu o lungime de 

2873 m și a sectorului de drum național DN1A de la Km 185+943, la km 186+233, aflat pe str. Zizinului, cu 

o lungime de 290 m, din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transportului, în domeniul 

public al Municipiului Săcele și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sacele și declasarea acestor 

porțiuni din drum național  în stradă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

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

suprafață de 5262 mp, categoria de folosință curți- construcții , situat în Municipiul Săcele, str. 

 Tărlungului  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

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

înscris în CF nr. 116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3, în suprafață de  

174 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4  

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

înscris în CF nr. 104836 Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

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

suprafață  de 1373 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat în Municipiul Săcele, str. Oituz  

nr. 60 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

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

înscris în CF nr.106349  Săcele, nr.top 1373/1/1/2, 1374/1/2, 1407/1/2  în suprafață de 416 mp - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului identificat în CF nr. 104433 Săcele,  nr. cadastral 

104433, în suprafață de 14249 mp cu imobilul identificat în CF nr. 116968 Săcele, nr.cadastral 116968, în 

suprafață de 2554 mp  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului  

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

    VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situate în Municipiul Săcele, 

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

Avize Comisiile 1, 3, 4 

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

reprezentare în justiție cu privire la Decizia nr. 7/23.03.2020  emisă de Camera de Conturi  

Brașov - iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4 

23. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 

pentru perioada 01.07.2020-30.09.2020 - iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2,3, 4. 

 

24. Diverse. 

- Informare ALDE cu privire la H.C.L. nr. 41/27.02.2020; 

- Informare USR cu privire la măsurile de siguranță pentru transportul public în contextul Pandemiei 

COVID 19. 

 

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 Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 

- d-l Mangale Bogdan – Șef  Birou Administrativ 

- d-l Bălan Eugen – Șef Birou Investiții 

- d-l Jinga Ovidiu – insp. Biroul Investiții 

- d-l Plastir Florin –  insp. Comp. Transport  

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

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

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

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

 

 

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare cu 

coronavirusul SARS-COV-II, ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25.06.2020 s-a desfășurat în 

format de videoconferință, prin platforma on-line WEBEX. 

            La şedinţă au participat  toți cei 18 consilieri locali funcţie. 

            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local ing. Gâdea Sorin.  

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

în vigoare.  

D-l Președinte spune că d-l  consilier local Jitaru Gheorghe va participa la această ședință doar audio și 

dă cuvântul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 

D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire 

proiectului de hotărâre avute în vedere, respectiv:  

                 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-

economici privind proiectul „Extindere canalizare menajeră strada Lungă”. 

           D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost suplimentată și conform dispoziției nr.  

681 /18.06.2020, care se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  

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

proiectului de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 28 mai 2020.   

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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 Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 155. 

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

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

Local al  Municipiului Săcele din data de 18 iunie 2020. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 4 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius nu participă la vot)  

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu 2 voturi pentru (d-l Popa Marius Cristian și Hlavathy Zsuzsánna nu 

participă la vot) 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil (d-na Lungu Mihaela nu participă la vot) 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 14 voturi pentru, 4 abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, 

d-l Popa Marius Cristian, d-na Lungu Mihaela și Hlavathy Zsuzsánna). H.C.L. nr. 156.   

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

de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie, aprilie si mai 2020 pentru 

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

cea de reşedinţă.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 157. 

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

de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul 

Săcele,  aparţinând S.C. Servicii Săcelene S.R.L. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu două  amendamente 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și dă citire amenadamentului formulat de consilierii locali PSD, în sensul  

completării art. 1 cu alin. (2) care va avea următorul cuprins: ,, Începând cu data de 01.07.2020, beneficiază 

lunar de titluri de călătorie cu gratuitate de 50%, eliberate de către Servicii Săcelene S.R.L., valabile pe linia de 

transport public local de călători Garaj Săcele - Poienelor Brașov, toți pensionarii din sistemul asigurărilor 

sociale de stat, din sistemul de pensii și asigurări sociale pentru agricultori, precum și pensionarii din celelalte 

sisteme proprii de asigurări sociale, având domiciliul stabil în Municipiul Săcele, pe baza cuponului de pensie, 

indiferent de cuantumul pensiei. Aceste bilete de călătorie cu preț redus de 50%, se vor elibera suplimentar față 

de cele prevăzute la alin. (1)ˮ. Dumnealui mai spune că și d-l consilier local  Géczi Gellért avea un amendament 

cu privire la impactul financiar generat de amendamentul propus mai sus și menționează că a primit o informare 

de la serviciul de specialitate în acest sens. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că d-l consilier local  Géczi Gellért nu a formulat un 

amendament, dumnealui a solicitat o completare a raportului de specialitate. 

D-l Viceprimar spune că s-a completat amendamentul, după cum urmează: ,,Titlurile de călătorie cu 

reducere de 50% se vor elibera de către Servicii Săcelene S.R.L.,  prin punctele proprii de vânzare, situate în 

Săcele (Garaj), B-dul G. Moroianu nr. 397 și de la cap linie Poienelor Brașov, costul acestora fiind suportat din 

bugetul propriu al operatorului de transport. Diferența de tarif rezultată în urma introducerii acestei facilități se 

va reflecta în raportul lunar de decontare a compensației de activitate al operatorului de transport. Impactul 

bugetar estimat este de aproximativ 30.000 lei/lunarˮ. 

D-l Géczi Gellért spune că în raportul de specialitate era prevăzut impactul financiar al măsurilor propuse 

prin proiectul de hotărâre, iar amendamentul formulat generează un impact financiar în plus față de cel 

previzionat și dorea un calcul aproximativ ca urmare a adoptării acestui amendament, menționând că era vorba 

doar de o completare, dar dacă este  menționat  în raport, este în regulă. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele reiterează faptul că este vorba de o completare, nu de un 

amendament, la proiectul de hotărâre s-a formulat un singur amendament. 
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Se supune la vot amendamentul formulat de consilierii locali PSD, astfel cum a fost completat și se adoptă 

cu 18 voturi pentru. 

 Se supune la vot  proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru). H.C.L. nr. 158. 

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

hotărâre privind indexarea costului unitar pe kilometru prevăzut în  Contractul de delegare Nr. 1 din 23.03.2017 

a gestiunii serviciului de transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in 

Municipiul Săcele, aprobat prin H.C.L. nr.57/ 23.03.2017 si incheierea unui act aditional in acest sens.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 159. 

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

 hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

  „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liberˮ.       

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 160. 

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

  hotărâre  privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 

proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Teoretic George Moroianu”.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.   

          Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 161. 

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

privind numirea unui membru în Consiliului de Administrație al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată și dă citire proiectului de hotărâre privind acordarea gratuită a 

unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece Compartimentului Educație Timpurie, aflat în 

subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 163. 

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

hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, în 

vederea valorificării acesteia către operatorii economici, din producția anului 2020, din partida 144-UP III-ua. 

91B,C, partida 145-UP III-u.a. 10C, partida 146-UP III-ua. 90B, 91 D.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 164. 

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

hotărâre privind acordul de principiu în vederea participării Municipiului Sacele la procedurile de achiziție a 

imobilului aparținând S.C. TELEKOM COMMUNICATIONS S.A. ( vechea clădire P.T.T.R. ), situat pe B-dul 

G. Moroianu nr. 8,  din Municipiul Săcele.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 165. 

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

hotărâre privind completarea art. nr. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 152/19.07.2017 «privind propunerea 

pentru schimbarea destinației de folosință a imobilului, aflat în domeniul public al Municipiului Săcele, situat în 

Municipiul Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20A( fostă str. Parcului nr.18 ) înscris în CF nr. 103900 Săcele, 

nr.top 6424/2/2/4, construcție și teren în suprafață de 1183 mp, din ,,internatˮ  în  ,,bloc de locuințe‘’». 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 166. 

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

hotărâre privind transmiterea sectorului de drum național DN1A de la  km 183+070 (sens giratoriu Gârcini), la 

Km 185+943, suprapus pe o portiune din B-dul George Moroianu, cu o lungime de 2873 m și a sectorului de 

drum național DN1A de la Km 185+943, la km 186+233, aflat pe str. Zizinului, cu o lungime de 290 m, din 

domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transportului, în domeniul public al Municipiului 

Săcele și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sacele și declasarea acestor porțiuni din drum național  

în stradă.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 167. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață de 5262 

mp, categoria de folosință curți- construcții , situat în Municipiul Săcele, str. Tărlungului.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 168. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 

116793 Săcele, nr.cad 1164, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/3, în suprafață de 174 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.  
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       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 169. 

        D-l Președinte anunță rezultatul votului de la punctul 8, respectiv Codrean Codrin Leonid: 12 voturi  

pentru,  6 împotrivă;  Dumitrescu Iulia Daniela: 7 voturi pentru, 11 împotrivă;. H.C.L. nr. 162. 

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

hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 

104836 Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 170. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului în suprafață  de 

1373 mp, categoria de folosință curți-construcții, situat în Municipiul Săcele, str. Oituz nr. 60. 

     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 Popa Marius spune că s-au primit explicațiile solicitate. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 171. 

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

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF 

nr.106349  Săcele, nr.top 1373/1/1/2, 1374/1/2, 1407/1/2  în suprafață de 416 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 unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 172.     

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

hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului identificat în CF nr. 104433 Săcele,  nr. cadastral 104433, în 

suprafață de 14249 mp cu imobilul identificat în CF nr. 116968 Săcele, nr.cadastral 116968, în suprafață de 2554 

mp. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 173.     

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

de  hotărâre privind darea în folosință gratuită, a cabinetului medical din Policlinica Municipiului  

Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 174.     

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL, situate în Municipiul Săcele,  Cartier Ștefan cel Mare,  

     către titularul contractului de închiriere. 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
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Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 175.     

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

hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în 

justiție cu privire la Decizia nr. 7/23.03.2020  emisă de Camera de Conturi Brașov. 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Popa Marius Cristian spune că a formulat un amendament pe care l-a și transmis și pe care îl susține. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că la finalul art. 1 d-l consilier locala Popa Marius 

Cristian a introdus sintagma ,,în valoare de .................leiˮ, ori dacă acest proiect va trece cu amendamentul 

inclus se va materializa într-o hotărâre de Consiliu Local, care nu poate include acestă formulare eliptică, fără o 

sumă predefinită. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu trebuie o valoare exactă, să se treacă de către executiv o valoare de 

circa... lei. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că valoarea va fi stabilită  de o  instanță de judecată. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă cum o valoare a unui contract de achiziție poate fi stabilită de către o 

instanța de judecată. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că nu la valoarea serviciilor se referea, iar această 

valoare a serviciilor nu poate fi cuantificată până la momentul în care se ia legătura cu o casă de avocatură.   

D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă nu s-a luat legătura până acum cu o casă de avocatură. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că nu s-a luat legătura cu o casă de avocatură, întrucât 

nu s-a primit răspunsul la contestație. 

D-l Popa Marius Cristian întreabă ce se aprobă, de fapt, la acest moment. 

D-l Președinte spune că este vorba de un acord de principiu. 

 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că se va achiziționa consultanță juridică dacă va fi 

cazul. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu reiese de nicăieri acest lucru. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că dacă răspunsul la contestație ne va fi favorabil, 

evident că nu va fi cazul să contractăm asistență juridică. 

D-l Popa Marius Cristian spune că în proiect trebuia specificat că asistența se achiziționează dacă va fi 

cazul, iar atunci mergea și fără menționarea valorii . 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că art. 1 se poate completa cu sintagma ,,dacă situația o 

impuneˮ, nu-i nici o problemă. 

D-l Președinte spune că atunci primul amendament  este această completare a art. 1, respectiv introducerea 

la finalul acestui articol a sintagmei  ,,dacă situația o impuneˮ.  

D-na Secretar General al Municipiului Săcele dă citire următorului amendamentului formulat de d-l 

consilier local Popa Marius Cristian, în sensul introducerii unui nou articol, care sa aibă următorul conținut:  

,,Art. 2: În cazul în care decizia nr. 7 a Curţii de Conturi a României prin Camera de Conturi 

Braşov atacată va rămâne valabilă şi executorie în tot sau în parte, cheltuielile efectuate pentru 

achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare a Municipiului Săcele, 

se vor suporta de către persoanele găsite responsabile profesional pentru abaterile constatate în 

raportul curţii de conturi.ˮ 

D-l Géczi Gellért spune că până cum s-au aprobat mai multe proiecte de hotărâre cu același obiect, unde nu 

s-a specificat cuantumul onorariului, acesta depinzând de complexitatea cazului  și menționează că s-a aprobat o 

sumă pentru consultanță juridică, care nu este foarte mare, ceea ce însemană că nici contractul nu poate avea o 

valoare prea ridică. 

D-l Președinte spune că partea cu valoare nu mai intră în discuție, fiind depășită prin introducerea sintagmei 

,,dacă situația o impuneˮ.  

Se supune la vot amendamentul formulat în sensul completării art. 1 cu sintagma ,,dacă situația o 

impuneˮ și se adoptă cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă (d-l Géczi Gellért). 

D-l Sterpu Ciprian spune că are un comentariu cu privire la votarea acestui amendament, respectiv faptul 

că dacă executivul a înaintat acest proiect de hotărâre, cu siguranță era cazul.  
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D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că s-a completat cu sintagma ,,dacă situația o 

impuneˮ. 

D-l Sterpu Ciprian spune că proiectul a fost supus spre aprobarea Consiliului Local tocmai pentru că 

situația o impune. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că acest proiect este înscris pe ordinea de zi a acestei 

ședințe, întrucât răspunsul la contestație se poate primi oricând, iar până la ședința următoare nu se mai putea 

face nimic, fiind o chestiune de timp. 

D-l Popa Marius Cristian spune că în ceea ce privește acele salarii mărite, nu dă dreptate Curții de 

Conturi. 

            D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că nu era vorba de salarii mărite, ci de vouchere de 

vacanță, indemnizație de hrană. 

    D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că acesta ar fi singurul prejudiciu găsit de Curtea de 

Conturi, alte prejudicii nu au fost cuntificate de Curtea de Conturi. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că nu au fost cuantificate, nu că nu există. 

 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că sunt abateri, nu prejudicii. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că nu a cuantificat nimeni, iar unele măsuri spun ca Primărie să  facă 

cuantificarea lor. 

 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că se menționează să se extindă. 

Se supune la vot amendamentul formulat de d-l consilier local Popa Marius Cristian, în sensul introducerii 

unui nou articol, cu următorul conținut: ,,Art. 2: În cazul în care decizia nr. 7 a Curţii de Conturi a României prin 

Camera de Conturi Braşov atacată va rămâne valabilă şi executorie în tot sau în parte, cheltuielile efectuate 

pentru achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare a Municipiului 

 Săcele, se vor suporta de către persoanele găsite responsabile profesional pentru abaterile constatate 

 în raportul curţii de conturiˮ și se respinge cu 6 voturi împotrivă (d-l Géczi Gellért, d-l Bălășescu Marius, d-l 

Gâdea Sorin, d-l Jitaru Gheorghe, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Munteanu Gheorghe), 6 abțineri (d-l Băilă 

Gheorghe, d-l Panait Bian Cristian, d-na Lungu Mihaela, Hlavathy Zsuzsánna, d-l Kristály László, d-l Kádár 

Tamás) și 6 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian, d-l Copoț 

George Robert, d-l Stoea Gheorghe și d-l Sterpu Ciprian). 

         Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul adoptat inclus și se aprobă cu 13 voturi pentru, 5 

abțineri (d-l Mureșan Dan Marius, d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian, d-l Copoț George Robert și d-l 

Sterpu Ciprian). H.C.L. nr. 176.     

 D-nul Președinte propune că se treacă  la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Extindere canalizare menajeră strada Lungă”. 

  D-l Mureșan Dan Marius spune că în planul de situație canalizarea de pe str. Lungă se oprește la nr. 80 și 

întreabă dacă nu ar fi indicat să se continue și să se lege cu tronsonul ce se execută, să se facă tot acum. 

  D-l Bălan Eugen spune că se face tot acum, se oprește undeva în preajma nr. 80 și se continuă până la 

capăt, menționând că preia absolut  toată strada. 

  D-l Mureșan Dan Marius spune că acest lucru nu reiese din documentație. 

  D-l Bălan Eugen oferă explicațiile tehnice. 

  D-l Viceprimar spune că o arteră se descarcă în str. Martin Luther, iar restul se descarcă în str. Lungă. 

  D -l Mureșan Dan Marius spune că i se pare ilogic că dacă tot es face să se întrerupă o porțiune de stradă. 

  D-l Viceprimar spune că atât timp cât există două bretele la această stradă fiecare cu descărcare, nu-și are 

rostul.  

  D-l Bălan Eugen spune că porțiunea la care face referire d-l consilier local Mureșan este foarte îngustă și 

s-ar lucra greu, neputând intra utilajele pe ea.  

            Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 178.     

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

hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 

01.07.2020-30.09.2020. 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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D-l Munteanu Gheorghe spune că, având în vedere că în contextul sanitar actual ultimele ședințe au fost 

prezidate de d-l Viceprimar, ar fi oportun ca situația să rămână la fel, așa că îl propune ca președinte de ședință 

pe d-l Gâdea Sorin. 

D-l Sterpu Ciprian susține și dumnealui propunerea antevorbitorului. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 177. 

        D-l Viceprimar spune că va nota solicitările de la secțiunea diverse și va răspunede în scris. Dumnealui mai 

spune că sunt înscrise două informări pe ordinea de zi și menționează că referitor la cea de-a doua informare va 

intra inițiatorul acesteia în legătură pe platforma on-line. 

        D-l Cseh Emil ia cuvântul și spune că a solicitat această intervenție pentru a susține adresa înaintată  

Consiliului Local al Municipiului Săcele, în calitate de acționar unic al S.C. Servicii Săcelene S.R.L., care 

cuprinde câteva propuneri de îmbunătățire a transportului public în vederea evitării extinderii infectării cu 

virusul SARS COV 2. Dumnealui spune că aceste propuneri sunt bazate pe observații proprii și a cetățenilor în 

urma consultării acestora prin intermediul rețelelor de socializare. Astfel,  se propun măsuri ca montarea de 

panouri de pexiglas pentru protecția șoferilor, purtarea  măștii de către aceștia, organizarea fluxului de călători, 

respectiv urcarea călătorilor doar pe ușa din față, care contribuie la organizarea eficientă a fluxului, dar și la 

îmbunătățirea situației financiare, fiind destui călători care nu compostează biletul și astfel s-ar putea instaura 

această regulă cu două beneficii și ar exista și un control al purtării măștilor. O altă măsură propusă este dotarea 

cu dozatoare de dezinfectant, așa cum este și la RAT Brașov și consideră că ar fi oportună și suplimentarea 

curselor, menționând că aceste propuneri trebuie analizate. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că a avut o discuție pe această temă, se va analiza ce se poate implementa și 

se va avea în vedere, fiind în beneficiul cetățenilor. 

 D-l Președinte spune că măsuri în acest sens s-au luat, când în alte localități nu se punea problema de 

dezinfecție, la Săcele se nebulizau zilnic autobuzele. 

  D-l Cseh Emil spune că scopul intervenței este acela de a se găsi împreună metode și căi eficiente de 

gestionare a acestei situații. 

   D-l Géczi Gellért spune că unele din observațiile formulate au fost transpuse și în legislația specifică pe 

această speță, în ceea ce privește distanțarea socială sau alte astfel de aspecte și consideră că, în măsura în care 

se pot implementa, aceste propuneri sunt benefice. 

  D-l Panait Bian Cristian ia cuvântul și îl întreabă pe d-l Cseh Emil ce măsuri ar lua, dacă ar avea calitatea 

de Director la Servicii Săcelene, împotriva celor care nu-și fac datoria, respectiv a controlorilor, în vederea 

creșterii încasărilor, prin reducerea numărului celor care circulă fraudulos. 

   D-l Cseh Emil spune că nu este specialist, observațiile  vin din perspectiva celui care privește din exterior 

și mai spune că ar încerca, experimental, urcarea prin față, așa cum se face în marile orașe ale lumii. 

D-l Géczi Gellért spune că în S.U.A. această practică era încă de acum 15 ani. 

        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: 17:12. 

 

 

 

    PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

        CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

      Ing. GÂDEA SORIN                                                                  

 

                                                                            

 

 

 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena      


