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          Anexă la H.C.L. 111/30.04.2020 
 
 
 
           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 26.03.2020, 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, cu cu modificările și completările ulterioare 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 27 februarie 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 3 martie 2020- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
transport public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 
1/23.03.2017 - iniţiator RIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2019 al SC Servicii Săcelene SRL și a 
Raportului Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul 2019 - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de  
stat din Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2019-2020, semestrul II -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 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; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul 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 probarea prețurilor de negociere a masei lemnoase din partizile de produse 
accidentale din partida 93 în U.P. III Piatra Mare-u.a 91 H, partida 94  în U.P. III Piatra Mare-u.a 90A%,  
partida 102 în U.P.  VI  Tărlung -u.a 57B,  partida 99 în U.P. VII Doftana-u.a 12A,B  partida 100 în U.P. VII 
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Doftana- u.a 12 C, partida 101 U.P. VII Doftana- u.a 35A%, partida 97 în U.P. VIII Gârcin u.a. 70A,  partida 
94 în U.P. VIII Gârcin-u.a.90A%  - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„Consolidare/reparare canal pluvial pe strada Morii, tronson cuprins între str. Godri Janos și str. 
Cloșca” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

11. Proiect de de hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” - strada Ciucaș, 
Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

        Avize Comisiile 1, 2, 4; 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Militaru Sandu și Militaru Lucia, 

la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.116614  
 
al localității Săcele, nr. cad.116614 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Pop Ion-Sorin și Pop Mona, la 
dreptul de proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 6.081 mp, înscris în CF nr.114792 al localității 
Săcele, nr. cad.114792, reprezentând străzile Rențea și Baiului, și trecerea acestuia în domeniul public al 
Municipiului Săcele   – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. 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; 
15. Proiect de hotărâre  privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 4A – Corp B, str. General Ion Dragalina nr. 78 – iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
16. Proiect de hotărâre  privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului 

public al Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 5 – Corp B, str. Petöfi Sándor nr.  
87 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4  

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului 
public al Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 4  ,,Frații Popeea”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele, în domeniul privat al 
Municipiului Săcele a imobilului-teren înscris în CF nr. 105287 Săcele, în suprafață de 450 mp, situat în 
Municipiul Săcele, B-dul Brașovului nr. 147- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, 
identificat în CF nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  
DEMOCRAȚILOR  - FILIALA BRAŞOV - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de 
pășune ,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece'', aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a 
Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de 
pășune ,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea  privată a 
Municipiului Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de 
pășune “PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea  privată a Municipiului 
Săcele, a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

23. Proiect de hotărâre   privind acordarea, cu titlu gratuit,  a cantității  de 12  mc  lemn rotund rășinoase pentru 
industrializare   (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm și acodarea cu titlu gratuit a 
cantității de 15 mst  lemn de foc către  Biserica  Ortodoxă  Nașterea Sf. Ioan Botezătorul - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

24. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 
pentru perioada 01.04.2020-30.06.2020  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 
 

25. Diverse. 
- Raportul de activitate pe anul 2019 al Primarului Municipiului Săcele. 

 
 

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 Serv. Fond Funciar Registru Agricol, Cadastru 
                    - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic 
          - d-na Vaida Marcela – Biroul Investiții 

- d-na Marin Magdalena – insp. Comp. Resurse Umane 
- d-na Radu Gabi –  insp. Comp. Patrimoniu 

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

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 26.03.2020 s-a desfășurat în 
format de videoconferință, prin platforma on-line WEBEX. 
            La şedinţă au participat  toți cei consilieri 18 consilieri locali în funcţie. 
            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Géczi Gellért.  

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

D-nul  Preşedinte dă cuvântul d-lui Primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre cu care urmează să se 
suplimenteze ordinea de zi. 

D-l Primar ia cuvântul și anunță că retrage punctul 8 și punctul 13  de pe ordinea de zi, apoi face cunoscut 
temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi dă citire proiectui de hotărâre avute în 
vedere, respectiv:  

25. Proiect de hotărâre 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 – 
inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 
                D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, conform dispoziției nr. 467/ 19.03.2020 și se aprobă cu  
unanimitate (18 voturi pentru). 
               D-nul Președinte propune să se treacă la ordinea de zi și anunță că se începe cu  punctul nr. 25, întrucât 
acest proiect de hotărâre are ca obiect completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  
Local al Municipiului  Săcele,  regelementându-se astfel desfășurarea ședinței Consiliului Local în format de 
videoconferință, apoi dă citire proiectului de hotărâre  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.   
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că Insituția Prefectului Județului Brașov ne-a 
transmis o adresă prin care se aduce la cunoștință circulara Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației cu privire la desfășurarea ședințelor, în contextul evoluției epidemiologice, prin care se solicită 
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menținerea distanței sociale, iar la recomandarea Insituției Prefectului Județului Brașov, s-a procedat la 
completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele pentru 
instituirii unei modalități de desfășurare, în situații excepționale, a ședințelor Consiliului Local al Municipiului 
Săcele, în format de videoconferință, printr-o platformă online. 
          Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 86. 

D-nul Preşedinte anunţă că se trece 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 27 februarie 2020. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu 1 abținere 
        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Popa  Marius Cristian spune că s-a abținut întrucât nu există concordanță între înregistrare și Procesul 

verbal, menționând că a avut o interpelare cu d-na Coman care nu s-a consemnat în Procesul verbal supus spre 
aprobare. 

         D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că procesul verbal este minută ședinței, nu stenogramă, 
dar, la solicitarea consilierilor locali acesta se poate completa.  
        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  13 voturi pentru, 5 abțineri (d-nul Popa  Marius 
Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Copoț George Robert, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian).  H.C.L. nr. 
87.  
         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 3 martie 2020. 
         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, d-l Popa Marius Cristian nu participă la vot 
        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că au fost 10 consilieri locali prezenți la această 

ședință. 
D-l Președinte spune că cei care nu au fost prezenți la ședință nu vor participa la vot. 
Se supune la vot și se aprobă cu  10 voturi pentru ( d-na Lungu Mihaela, d-l Copoț George Robert, d-l 

Sterpu Ciprian, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Popa Marius Cristian, d-l Nițescu Ciprian, d-na Hlavathy Zsuzsánna 
și d-l Panait Bian Cristian nu participă la vot). H.C.L. nr. 88. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că nu a luat cuvântul înainte de a fi supus spre aprobare acest proces veraba, 
întrucât nu a fost prezent și întreabă ce anume s-a votat la acea ședință, întrucât nu se precizează în procesul 
verbal. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că este o eroare de redactare, iar procesul verbal se 
va completa în mod corespunzător. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport 
public local de persoane cu autobuze efectuat prin curse regulate in Municipiul Săcele nr. 1/23.03.2017. 
         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. 89.  

         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2019 al SC Servicii Săcelene SRL și a Raportului 
Administratorului privind activitatea  SC Servicii Sacelene SRL pe anul 2019. 
         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 – 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. 90. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că la punctul anterior s-a transmis și nota de 

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

hotărâre privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru 
anul şcolar 2019-2020, semestrul II.  
        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, d-l Nițescu Ciprian nu participă la vot 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Nițescu Ciprian spune că nu participă la vot, întrucât are doi copii care primesc burse. 
Se supune la vot și se aprobă cu  17 voturi pentru  (d-l Nițescu Ciprian nu participă la vot). H.C.L. nr. 91.  

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
 pentru   aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 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 – 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. 92. 
        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, dă citire proiectului de hotărâre 
privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale 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 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.   
D-l Popa Marius Crisian ia cuvântul și întreabă cum a fost aplicată organigrama, având în vedere adresele 

ANFP și Instituției Prefectului Județului Brașov care au descoperit aspecte de nelegalitate. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că de la Instituția Prefectului Județului Brașov s-a 

primit o recomandare cu privire la Compartimentul Audit. 
D-l Popa Marius Cristian spune că întreabă de  legalitatea acestei hotărâri. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că HCL nr. 191/29.08.2019 nu făcea referire la 

Compartimentul Audit, iar din partea Instituției Județului Brașov vine recomandarea de a completa un post la 
acest compartiment, dar obiectul organigramei nu a fost acesta. 

D-l Sterpu Ciprian spune că dorește sa-l întrebe pe d-l Primar ce atribuții își propune să dea viitorului 
administrator public. 

D-l Primar spune că atunci când postul va fi ocupat, va avea și atribuții. 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 93. 

       D-l Preşedinte anunţă că, întrucât punctul nr. 8 a fost retras se trece la punctul nr. 9  de pe ordinea de zi 
suplimentată, la proiectul de hotărâre privind probarea prețurilor de negociere a masei lemnoase din partizile de 
produse accidentale din partida 93 în U.P. III Piatra Mare-u.a 91 H, partida 94  în U.P. III Piatra Mare-u.a 90A%,  
partida 102 în U.P.  VI  Tărlung -u.a 57B,  partida 99 în U.P. VII Doftana-u.a 12A,B  partida 100 în U.P. VII 
Doftana- u.a 12 C, partida 101 U.P. VII Doftana- u.a 35A%, partida 97 în U.P. VIII Gârcin u.a. 70A,  partida 94 
în U.P. VIII Gârcin-u.a.90A%. 

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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
   Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 94. 

 D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, dă citire proiectului 
de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Consolidare/reparare canal 
pluvial pe strada Morii, tronson cuprins între str. Godri Janos și str. Cloșca”.  
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu prezentarea documentației pe e-mail 
Comisia nr. 2 –  aviz nefavorabil, cu 2 abțineri, d-l Popa Marius Cristian și d-l Stoea Gheorghe 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Președinte spune că s-au primit observațiile formulate de d-l consilier local Popa Marius Cristian. 
D-l Popa Marius Cristian spune că a solicitat, după studierea documentației, despre care nu știe dacă este 

DALI sau SF, întrucât în documentație se spune că este SF, o serie de lămuriri, menționând că este o 
documentație suprascrisă, care nu are legătură cu investiția în cauză, cuprinde date eronate, astfel  suprafaţă luată 
în calcul este 20,35 ha, ori este vorba de un un bazin hidrografic care are cam de 12 ori mai mult ca suprafaţă. 

D-l Președine spune că s-au studiat observațiile transmise de d-l consilier local Popa. 
D-l Viceprimar întreabă dacă toată lumea a primit răspunsurile din partea proiectantului. 
D-l Popa Marius Cristian spune că nu a primit explicații. 
D-l Viceprimar spune că  s-au transmis explicații punctual. 
D-l Președinte spune că nu s-a primit aceste informații și solicită să fie transmise. 
D-l Mureșan Dan Marius spune, legat de tema de proiectare și consideră că trebuie schimbată tema, întrucât 

trebuia să ne adaptăm la datele de intrare. 
D-l Viceprimar spune că trebuia schimbată tema dacă se făcea reabilitarea în totalitate. 
D-l Popa Marius Cristian spune că a observat că răspunsurile proiectului se referă la zona din stânga și 

dreapta canalului, ori intrarea unor date din stânga și dreapta, fără a se țină seama de intrarea de sus, este 
improprie. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că ar fi oportun ca d-na Vaida să dea răspuns punctual la toate 
întrebările/observațiile. 

D-na Vaida Marcela oferă explicațiile tehnice transmise de către proiectant, punctual, la 
obiecțiile/întrebările formulate de d-l consilier local Popa. 

D-l Popa Marius Cristian spune, referitor la  ce a zis proiectantul, că în situația de față, pentru DALI trebuie 
respectată soluția, dar la scenarii, în afară de scenariul I, se propun scenarii tehnice nu procente ale aceluiaşi 
scenariu și consideră că trebuia analizată o altă soluţie tehnică - de exemplu prin tuburi de beton armat cu 
secţiune curculară. 

D-na Vaida Marcela spune că la scenariul 2 s-au luat în calcul intervenții punctuale. 
D-l Primar spune că dorește să facă câteva precizări, astfel, dumnealui menționează că au fost ani cu 

inundații mari, înainte de '89, când au fost introduse tuburi, iar în anii '86 au fost scoase, de aceea soluția cu 
tuburi este exclusă. 

 D-l Popa Marius Cristian spune că nu a terminat alocuțiunea, dumnealui precizează că a vectorizat bazinul 
hidrografic, iar soluția cu tuburi a dat-o ca scenariu 2 și consideră că nu este propriu ca în această documentație 
să se găsească informații referitoare la indicele de locuire. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-nul Popa  Marius 
Cristian, d-l Sterpu Ciprian, d-l Copoț George Robert, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Nițescu Ciprian, d-l Stoea 
Gheorghe și d-na Lungu MIhaela). H.C.L. nr. 95. 
         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuințe” - strada Ciucaș, 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. 96. 
       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare, a numiților Militaru Sandu și Militaru Lucia, la dreptul de 
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proprietate asupra imobilului-teren în suprafață de 25 mp, înscris în CF nr.116614 al localității Săcele, nr. 
cad.116614 și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele. 
       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 97. 
D-l Mureșan Dan Marius spune că ar dori să știe care este motivul pentru care s-a retras următorul punct de 

pe ordinea de zi, întrucât s-ar putea să aibă legătură. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că nu există nici o legătură între cele două puncte. 
D-nul Președinte anunță că întrucât punctul nr. 13 a fost retras, se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de 

zi suplimentă, 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.  
D-l Mureșan Dan marius întreabă care este motivul pentru care a fost retras punctul nr. 13 de pe ordinea de 

zi. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că motivul îl constituie faptul că nu îndeplinește 

condițiile prevăzute de hotărârea Consiliului Local prin care a fost aprobat PUZ-ul și dă citire articolului din PUZ 
cu privire la infrastructura rutieră și dotările tehnico-edilitară, menționând că acele două străzi sunt pietruite doar 
pe o suprafață mică. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 98. 
 D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al 
Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 4A – Corp B, str. General Ion Dragalina nr. 78. 
        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. 99. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al 
Municipiului Săcele, către Grădinița nr. 5 – Corp B, str. Petöfi Sándor nr. 87. 

        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. 100. 

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind darea în administrare a unor imobile –construcții și terenuri ce aparțin domeniului public al 
Municipiului Săcele, către Școala Gimnazială nr. 4  ,,Frații Popeea”. 
     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. 101. 

      D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Săcele, în domeniul privat al Municipiului Săcele a 
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imobilului-teren înscris în CF nr. 105287 Săcele, în suprafață de 450 mp, situat în Municipiul Săcele, B-dul 
Brașovului nr. 147. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu solicitarea de a se prezenta planul de încadrare în zonă 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că  planul de încadrare în zonă fi transmis mâine 

dimineață. 
D-l Popa Marius Cristian spune că a înțeles că se intenționează vânzaea/concesionarea terenului în cauză. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că este vorba despre terenul care a rămas în spatele 

cabinetelor medicale care au fost vândute. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă pe unde se face accesul, acesta fiind un teren înfundat. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că  accesul se face prin curtea dispensarului. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă nu este oportun să se mai introducă un articol pentru a se stipula un 

drept de servitute pentru cei 165 mp care reprezintă curtea dispensarului. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că   atunci când se va decide ce se va face cu acest 

teren, se va face și acest lucru. 
D-l Președinte spune că acel teren ar putea fi concesionat de cei de la dispensar sau de la Multitech, în cazul 

că cei de la dispensar nu sunt interesați 
D-l Sterpu Ciprian spune că societatea Multitech și-a manifestat dorința de a concesiona un teren pentru a 

amenaja o parcare și trebuie discutat acest lucru. 
D-l Președinte spune că a purtat o discuție cu cei de la Multitech încă de acum câțiva ani, iar inițiativa este 

una binevenită. 
D-l Primar spune că s-a mai găsit câte o bucată de teren liberă și că în urmă cu un an și jumătate s-a discutat 

cu cei de la Multitech și se va veni în sprijinul lor, găsindu-se și o soluție de trecere. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că   la moementul vânzării, medicii de acolo nu s-au 

arătat interesați de vânzarea/concesionarea acelui teren și menționează că se va face o licitație în acest sens. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 102. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în Municipiul Săcele, Str. Zizinului nr. 2, identificat în CF 
nr.4494 Săcele, nr.top.468/1/IV, către PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI  DEMOCRAȚILOR  - 
FILIALA BRAŞOV. 
     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. 
D-l Panait Bian Cristian spune că dorește să-i amintească d-lui Primar că formațiunea politica PER a 

solicitat acordarea unui spațiu pentru a-și putea desfășura activitatea, menționând că la acest punct se va abține, 
întrucât formațiunii politice ALDE i se prelungește contractul, deși nu mai are reprezentat în Consiliul Local. 

D-l Popa Marius Cristian spune că în contractul de închiriere este obligatoriu să se stipuleze că este 
obligatoriu să se precizeze că este obligatorie realizarea și păstrarea curățeniei, asta pentru toate partidele. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că pentru celelalte partide se va face prin act adițional.  
Se supune la vot și se aprobă cu  16 voturi pentru, 2 abțineri (d-l Panait Bian Cristian și d-na Lungu 

Mihaela).  H.C.L. nr. 103.  
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune 
,,Mărcușanu-Vaida-Sloeru-Valea Rece'', aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a Caietului de 
sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. 
     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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D-l Popa Marius Cristian spune că dorește să formuleze un amendament pentru toate cele 3 puncet de pe 
ordinea de zi cu acest obiect, respectiv introducerea modificarea și introducerea în Caietul de Sarcini a unui nou 
articol privind următorului aspect: ,,fermierii care au domiciliul și exploatații agricole în Municipiul Săcele care 
nu beneficiază la data icitației de pășuni închiriate sau concesionate de la Primăria Municipiului Săcele să  drept 
de preemțiune vizavi de prețul licitației. 

D-l Președinte spune că acest amendament nu s-a transmis în cadrul ședinței pe comisii de specialitate. 
D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că amendamentul trebuia transmis din timp pentru a se 

putea analiza sub aspectul legalității și menționează faptul că proiectul de hotărâre a stat pe site 30 de zile, având 
perioadă de depunere sugestii/recomandări, iar în ceea ce privește amendamentul propus, nu poate certifica 
legalitatea acestuia. 

D-l Popa Marius Cristian spune că este o chestiune de drept civil, iar în  OUG nr. 34/2013, referitor la 
exploatarea pășunilor, se spune clar că au  prioritate la închiriere fermierii din unitatea teritorial administrativă 
respectivă. 

  D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că au  prioritate, drept de preempțiune și menționează 
că în 2015 ca pășunile să fie închiriate doar fermierilor cu domiciliul în Municipiul Săcele, ceea ce a suscitat 
discuâii, iar Instituția Prefectului Județului Brașov a menționat că în astfel de cazuri se face discriminare. 

D-l Popa Marius Cristian spune că inițial așa s-a făcut inițial. 
D-l Președinte întreabă dacă acest aspect este prevăzut în Codul Civil, de ce trebuie să adoptăm prin 

hotărâre acest aspect.  
D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că în Codul Civil dreptul de preemțiune se referă la cu 

totul altceva. 
D-l Popa Marius Cristian spune că ar trebui să le oferim și celor care nu au, la prețul stabilit prin licitație, un 

trup de pășune, întrucât alții au mai multe și nu este normal acest lucru. 
D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că legislația îi permite unui fermier să aibă mai multe 

pășuni, prin licitație își câștigă acest drept și nu i-l putem îngrădi. 
D-l Popa Marius Cristian spune că trebuie să-l protejăm și pe cel care nu are, care face parte tot din 

comunitate, pentru că nu este corect ca unul să aibă patru pășuni și altul nici una. 
 D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că nu este vorbal că nu este normal sau legal, nu este 

moral, dar legal este. 
D-l Viceprimar spune că acest model pe care l-au discutat are finalitate atunci când există pășune disponibil, 

dar atunci când un fermier are 100 de oi și vrea un trup de pășune, iar noi nu mai avem, cum îl protejăm pe 
acesta, în condițiile în care se presupune că am protejan doi de dinainte. 

D-l Popa Marius Cristian spune că  legea stipulează clar că acest lucru se face din ce ste disponibil. 
D-l Viceprimar spune că legea spune cel mai clar să participe la licitație. 
D-l Popa Marius Cristian spune că acest lucru susține și dumnealui, fermierul vine și participă, dar poate alți 

competitori câștigă la un preț mai mare și oferă o argumentație în acest sens. 
D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că trebuie aduși bani la bugetul local. 
D-l Președinte spune că nu este de acord cu argumentația d-lui consilier local Popa și că trebuie susținută 

concurența în acest domeniu, concurență care există când se organizează o licitație liberă, ori în acest caz este 
obstrucționată. 

D-l Popa Marius Cristian dă un exemplu de la un punct anterior de pe ordinea de zi, cu terenul de lângă 
Multitech și spune că ceea ce susține este ca la prețul maximal, cel care nu are pășune, să aibă prioritate. 

D-l Sterpu Ciprian spune că la cel mai mare preț de licitație, dacă un fermier din Municipiul Săcele nu are 
pășune, să primească. 

D-l Președinte spune că trebuie să participe la licitație. 
D-l Primar spune că această formulă este ilicită, iar licitația nu mai respectă regulile. 
D-na Lungu Mihaela spune că este un lucru moral, dar este interesată de baza legală a acestui amendament. 
D-l Panait Bian Cristian spune că dacă se aprobă aecest amendament, ne putem trezi cu procese, dacă 

favorizăm pe cineva și se raliază celor spuse anterior de d-l Primar. 
D-l Viceprimar propune că aceste proiecte de hotărâre să se voteze în forma propusă de executiv, iar apoi, 

după analizarea legalității, amendamentul să fie preluat în altă ședință. 
 D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că la ora actuală sunt fermieri care au 2 trupuri de 

pășune închiriate și este legal ca și alții să facă acest lucru. 
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D-l Popa Marius Cristian spune că în OUG nr. 34/2013 se stipulează că trebuie să avem grijă de toți 
posesorii de animale din localitate și menționează că putem reveni asupra acestui aspect în altă ședință, dar 
menționează că alte UAT-uri au făcut acest lucru și va veni cu practică judiciară în acest sens. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că ar trebui solicitat un punct de vedere al fermierilor, dacă va fi 
nevoie să se reia discuția. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu sunt oameni cu studii, care să cunoască problema. dar dumnealor, în 
calitate de reprezentanși ai cetățenilor, trebuie să-i ajutăm. 

D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că proiectele de hotărâre cu documentația aferentă au 
stat pe site 30 de zile. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu mai susține amendamentul formulat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipesește 

momentan). H.C.L. nr. 104. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune 
,,PALTINU-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA-GĂVANA’’, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, 
a Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. 

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. 105.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, deschisă cu strigare, a trupului de pășune 
“PALTINUL-DOSUL LUI PIELE-ZĂNOGUȚA”, aflat în proprietatea  privată a Municipiului Săcele, a 
Caietului de sarcini și a Contractului-cadru de închiriere. 
         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. 106.  
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit,  a cantității  de 12  mc  lemn rotund rășinoase pentru industrializare   
(SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm și acodarea cu titlu gratuit a cantității de 15 mst  lemn 
de foc către  Biserica  Ortodoxă  Nașterea Sf. Ioan Botezătorul. 
         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 1 abținere 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Popa Marius Cristian spune că la aceste solicitări de masă lemnoasă să se prezinte un deviz/proiect din 

care să reiasă aceste cantități, să se fundamenteze în baza unor documente. 
D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune s-a consemnat și se va lua în calcul. 
D-l Viceprimar spune că necesarul de lemn se face estimativ. 
D-l Sterpu Ciprian propune ca aceste proiecte care au două părți să se ,,rupăˮ, întrucât se poate ca unii dintre 

consilieri să fie de acord doar cu o parte, iar astfel li se dă ocazia să voteze corespunzător. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l Mureșan Dan Marius lipesește 

momentan). H.C.L. nr. 107. 
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 
01.04.2020-30.06.2020. 
        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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că trebuie formulate propuneri. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia îl propune pe d-l Viceprimar – Gâdea Sorin, având în vedere că este și în 

CLSU Săcele. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 108. 
 D-na Secretar  General al Municipiului Săcele spune că, dacă pe viitor lipsește ceva din procesul verbal, să 

se comunice în cazul ședinței pe comisii de specialitate și se va completa în mod corespunzător, așa cum s-a 
procedat și până acum. 

D-nul Președinte anunță că se trece la secțiunea de diverse, la informări, menționând că este vorba de 
Raportul de activittae al Primarului Municipiului Săcele, care a fost comunicată electronic.  

D-l Primar spune că este o perioadă foarte grea, când trebuie să fim toți solidari în ceea ce va urma, 
menționând că la nivel de Primărie s-au luat toate măsurile necesare în acest sens și că se dorește transparență și 
acțiune comună în scopiul limitării răspândirii virusului. 
       D-l Președinte propune să nu se prezinte sesizările din partea d-nelor și d-nilor consilieri locali, iar 
problemele să fie transmise pe e-mail d-lui Viceprimar. 
        D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă dezinfecția se face și în scările de bloc și întreabă cine o realizează în 
interiorul scărilor de la blocurile ANL. 
       D-l Primar spune că în cazul blocurilor ANL, dezinfecția o face Primăria. 
       D-l Nițescu Ciprian întreabă dacă există un plan de risc în condițiile în care va exploda cazurile de COVID 
19. 
        D-l Primar spune că Spitalul Municipal este pregătit pentru Scenariul 3, se vor pregăti și niște spații 
auxiliare și menționează că există probleme de comunicare și ar fi tare bine dacă s-ar regla nesincronizările dintre 
instituții. Dumnealui mai spune că în data de 9 aprilie va avea loc o ședință extraordinară, pentriu o rectificare 
bugetară. 
 D-na Hlavathy Zsuzsánna întreabă dacă fondurile pentru finanțări nerambursabile se vor redirecționa 
către Spital. 
 D-l Primar spune că toți banii – 450 mii lei vor fi direcționați către Spital, la Secțiunea Funcționare. 
 D-l Sterpu Ciprian spune că are o propunere în ceea ce privește acest subiect, respectiv să se găsească o 
modalitate ca pe fiecare secțiune să rămână 1000 lei, pentru ca, ulterior să se poată aloca, măcar spre finalul 
anului, niște bani, pentru competițiile sportive, să se amâne depunerea de dosare, dacă va exista posibilitatea. 
 D-l Primar spune că este de acord cu acest lucru. 
 D-l Munteanu Gheorghe spune că susține această propunere și, în același timp, susține ca până în data de 
9 aprilie, să se gândească la posibilitatea donării indemnizației de consilier local pentru un număr de luni și 
consideră că trebuie să se facă și un apel la firme în acest sens. 
 D-l Nițescu Ciprian spune că poate se mai găsesc și la alte capitole sume pentru a fi direcționate la Spital. 
 D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept 
pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal.  Orele: 18:10. 
 
       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                        APROBAT 

 CONSILIER LOCAL,                                                         PRIMAR 
           Ing. GÂDEA SORIN                                                                         Ing. POPA VIRGIL 

                            
                                         
                                         
                      Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 
             C.J. ZAMFIR GETA 

 
                                                                                                                         

 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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