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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 28.05.2020, 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 30 aprilie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral 

din venituri proprii pe anul 2020  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L. nr.  12/30.01.2020 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. 

4. Proiect de hotărâre privind  casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal  
      Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru 

perioada Pandemiei Covid - 19-  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de functii ale Spitalului Municipal 
 Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

7. 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, an de producție  
2020  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/30.04.2020 privind  
aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea 
valorificării acesteia către operatorii economici, an de producție 2020  - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

9. Proiect de hotărâre aprobarea tarifului de 135,00 lei/mc, pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 
133/1635585,  UP VI Tărlung, u.a. 53A% - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4; 
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10. 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; 
11. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-

terenuri situate în zona Bolnoc – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren  categoria de folosință fâneată, înscris în 
CF nr. 116747 Săcele, nr.top 1323/2 în suprafață de 2890 mp, aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele – 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre  privind actualizarea  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF nr. 105217 
Săcele , construcții A1.1 – nr. cadastral 105217-C1, proprietar Municipiul Săcele, domeniul public – iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 5086  mp, teren curți-

construcții, identificat în CF nr. 100160 Săcele,  nr. cad 100160, proprietar Municipiul Sacele, domeniul 
public  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
15. Proiect de hotărâre  privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe catre titularul 

contractelor de concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul 
 Săcele, str. Viitorului nr. 8B – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4  

16. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 125/30.04.2020  privind 
atestarea apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape 
curgătoare HC 1636- tronson I, în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I, în suprafață de 
 433 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind 
proiectul „Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga”- iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

18. Proiect de hotărâre privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor  din Municipiul 
Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate 
pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind repartizarea a trei unități locative sociale din Municipiul Săcele, str.  
Al. Ep. Popeea nr. 20A - iniţiator PRIMAR Ing.  POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4. 
 
 

21. Diverse. 
- Informare cu privire Decizia nr. 7/23.03.2020 Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Brașov. 

 
 

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

                   - d-l Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
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- d-l Mangale Bogdan –Șef  Birou Administrativ 
- d-l Bălan Eugen – Șef Birou Investiții 
- d-na Pantilimon Camelia – Biroul Investiții 
- d-na Radu Gabi –  insp. Comp. Patrimoniu 

                    - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic  
                   - d-na Acăroaie Elena – insp. Comp. Relații Consiliul Local 
                   - d-na Pârvan Rodica – Manager Spitalul Municipal Săcele 
 

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 28.05.2020 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 
proiectui de hotărâre avute în vedere, respectiv:  
                 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului 
Municipal Săcele – inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 
           D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost suplimentată și conform dispoziției nr. 629 
/21.05.2020, 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 30 aprilie 2020.   
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 132. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire  
proiectului de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului activităților finanțate integral 
din venituri proprii pe 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 unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 133.                 
D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă  

citire proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Anexei la H.C.L. nr.  12/30.01.2020 
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 unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 134. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre privind  casarea unor mijloace fixe din patrimoniul Spitalului Municipal  Săcele. 
         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. 135. 

         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea modificării structurii funcționale a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada 
Pandemiei Covid - 19.  
        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. 136. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
 hotărâre pentru aprobarea organigramei și a Statului de functii 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  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 137. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului de 
 hotărâre  privind aprobarea prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior  în  
vederea valorificării acesteia către  operatorii economici, an de producție 2020.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.   

          Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 138. 
          D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/30.04.2020 privind  aprobarea 
prețurilor de pornire la licitația publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior în vederea valorificării acesteia 
către operatorii economici, an de producție 2020. 

D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

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

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 139. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre pentru aprobarea tarifului de 135,00 lei/mc, pentru prestări servicii exploatări forestiere a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele, provenită din partida nr. 133/1635585,  
UP VI Tărlung, u.a. 53A%. 
        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. 140. 
      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10  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 S  
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 
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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. 141. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile-terenuri situate 
în zona Bolnoc.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 142. 
       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren  categoria de folosință fâneată, înscris în CF nr. 
116747 Săcele, nr.top 1323/2 în suprafață de 2890 mp, aflat în domeniul privat 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 unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 143. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind actualizarea  datelor de carte funciară pentru imobilul  înscris în CF nr. 105217 Săcele, 
construcții A1.1 – nr. cadastral 105217-C1, proprietar Municipiul Săcele, domeniul public.  
      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. 144. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 5086  mp, teren curți-construcții, identificat 
în CF nr. 100160 Săcele,  nr. cad 100160, proprietar Municipiul Sacele, domeniul public.  
        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. 145. 
 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare, aprobarea vânzării directe catre titularul contractelor de 
concesiune și a prețului de vânzare pentru imobilul-teren situat în Municipiul  Săcele, str. Viitorului nr. 8B. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul stabilirii prețului de vânzare la 46,90 euro/mp  
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Președinte spune că a fost aplicat același procent de creștere a prețului de vânzare ca și la alte terenuri 

din zonă. 
Se supune la vot amendamentul formulat de Comisia de specialitate nr. 1 și se aprobă cu unanimitate (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. 146. 
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         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurate în H.C.L. nr. 125/30.04.2020  privind atestarea 
apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință ape curgătoare HC 
1636- tronson I, în suprafață de 135 mp și HC 4121-tronson I, în suprafață de 433 mp. 
        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. 147. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 
„Teren de sport cu gazon artificial multisport la Liceul Tehnologic Victor Jinga”. 
     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. 148.     
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor  din Municipiul Săcele. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 149.     
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanţii pentru locuinţe ANL aflate pe raza 
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. 150.     
  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul  

de  hotărâre privind repartizarea a trei unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Al. Ep. Popeea nr. 20A. 
        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. 151.     
          D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Săcele. 
         D-na Manager ia cuvântul și spune că introducerea în structura organizatorică a Spitalului a Laboratorului 
de Biologie moleculară, a determinat și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului 
Municipal Săcele. 
         Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 152.     
         D-l Președinte spune că pe ordinea de zi este înscrisă și o informare, cu privire la  Decizia nr. 7/23.03.2020 
a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Brașov, care a fost transmisă electronic. 
          D-l Popa Marius Cristian spune că, după ce a studiat materialul transmis, a trimis colegilor și executivului 
un e-mail, prin care  specifica faptul că se impunea ca această decizie  a Curții de Conturi, însoțită de Raportul 
de audit să fie adusă la cunoștința Consiliului Local în termen de 10 zile, dar acesta  nu avea  număr de 
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înregistrare, pentru a putea să se vadă cum curge termenul și menționeză că a solicitat numărul și data intrării, iar 
ulterior s-a transmis un raport trunchiat. Dumnealui mai spune că a solicitat aceste documente și în ședința 
ulterioară, la fundamentarea proiectului de hotărâre cu privire la contractarea de asistență juridică pe această 
speță. 
 D-l Președinte spune că acest raport de audit a fost contestat. 
 D-l Primar spune că în perioada 6 ianuarie - 28 februarie 2020, a avut loc un audit al Curții de Conturi, 
finalizat cu Decizia nr. 7/23.03.2020, intrat în instituție în data de 27.03.2020, menționând că unele măsuri au 
fost contestate, dar nu s-a primit nici un răspuns în acest sens și că, în conformitate cu prevederile Decretului 
Prezidențial  nr. 195/2020, pe perioada stării de urgență, termenele se dublează. Dumnealui mai spune că atunci 
când  se va primi un răspuns la contestația formulată, se va transmite spre informare și Consiliului Local și 
menționează că unii dintre consilierii locali de acum au deținut aceeași calitate și în mandatul 2012-2016, când 
au fost Deciziile Curții de Conturi nr. 4, 27, 28, sub un alt edil, care au reprezentat un adevărat dezastru sub 
aspectul prejudiciilor create, instituția fiind și acum angrenată în rezolvarea problemelor de atunci.  
D-l Primar spune că ceea ce s-a insinuat nu este real și se va transmite o informare în acest sens. 
 D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și spune că are rugămintea ca Juridicul din Primărie să citească cu atenție 
solicitările formulate și să răspundă în consecință, astel dumnealui menționează că a formulat o solicitare în 
temeiul Legii nr. 544/2001, prin care a cerut să i se comunice numărul de terenuri care au fost atribuite în baza  
Legii nr. 13/2003 și răspunsul comunicat a fost că au fost înregistrate două cereri în acest sens. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că răspunsurile sunt date de serviciile de specialitate, 
nu de Compartimentul Juridic. 
 D-l Primar spune că solicitarea de care a făcut vorbire d-l consilier local Sterpu este foarte interesantă, în 
contextul în care în anii 1992-2016 au fost înstrăinate atâtea terenuri din patrimoniul UAT-ului, iar acum se vine 
cu întrebarea dacă se dau terenuri pentru tineri.  
 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: 16:40. 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

        CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 
      Ing. GÂDEA SORIN                                                                  
 

                                                                           
 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena      
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