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HOTARAREA Nr. 246 Data: 26.11.2020 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a Consiliului Local 

al Municipiului Sacele din data de 11 noiembrie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 26.11.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 75617 din 19 .1 1.2020 al initiatorului - Primar - ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, In conformitate cu prevederile legale In materie; 

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

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 75619 I 19.11.2020 al Compai1imentului Relatii 
Consiliul Local ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03 .2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

in temeiul art. 129, alin. (1) ; art. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a) ai1. 138, alin. (13) - (17); 
art. 139 alin. (l); a11 196 alin. (1) lit. a); a11. 197 alin. (1) ~i ai1. 243, alin. (1), lit. a) privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

) Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 11 noiembrie 2020, conform anexei care face 
parte 'ntegr~nta{iin prezenta hotarare. 
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Redactat: Insp. Acaroaie Elena/Sex. 

Hotararea a fost adoptata: 19 voturi pentru, 

Nr. consilierilor In functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 19 

f 
0 lmpotriva, 0 abtineri 



JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

ANExA la H.C.L. NR. 246126.11.2020 

Nr. 

PROCES VERBAL 
1ncheiat la data 11.11 .2020, orele 14,00, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta extraordinara convocata de indata 

~edinta ordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, avand urmatoarea ordine 
de zi: 

1. Depunerea juramantului de catre consilierii locali supleanti in Consiliul Local al Municipiului Sacele; 

2. Alegerea Pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al Municipiului Sacele pe o perioada de 3 luni; 
3. Constituirea comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii locali ai Municipiului Sacele 

prin vot secret pentru legislatura 2020-2024; 
4. Alegerea Viceprimarului Municipiului Sacele; 
5. Stabilirea comisiilor de specialitate, pe domenii de activitate, pe durata mandatului Consiliului Local al 

Municipiului Sacele. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar - Ing. Popa Virgil 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- aparatul de specialitate 

La ~edinta au paiticipat cei 16 consilieri locali In functie, precum ~i cei 3 consilieri locali supleanti, care 
urmeaza sa depuna juramantul. 

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

D-na Secretar General al Municipiului Sacele da citire Incheierii Judecatoriei Bra~ov pronuntate in 
~edinta Camerei de Consiliu din data de 30.10.2020, in Dosarul civil nr. 21097/197/2019 ~i mregistrata la 
Primaria Municipiului Sacele sub numarul 72382/02.11 .2020, prin care s-a dispus validarea mandatelor de 
consilieri locali supleanti in Consiliul Local al Municipiului Sacele, respectiv al d-lui Cretu Valentin, din partea 
PSD, al d-lui Medianu Gheorghe din partea PSD ~i al d-nei Popescu Gabriela din paitea PNL. Dumneaei 
mentioneaza ca prima hotarare va fi cea prin care se ia act de depunere a juramantului. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv depunerea juramantului de catre consilierii locali 
supleanti in Consiliul Local al Municipiului Sacele. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca trebuie !acute propuneri pentru alegerea 
Pre~edintelui de ~edinfa al Consiliului Local al Municipiului Sacele pe o perioada de 3 luni. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv Alegerea Pre~edintelui de ~edinta al Consiliului 
Local al Municipiului Sacele pe o perioada de 3 luni. 

D-1 Munteanu Gheorghe 11 propune pe d-1 Gadea Sorin, iar d-na Stoica Gabriela pe d-1 Paraipan George
Horatiu. 

Se supune la vot prima propunere, respectiv nominalizarea ill acest sens d-lui Gadea Sorin ~i se aproba 
cu 10 voturi pentrn, 9 abfineri (d-na Busuioc Anca, d-1 Costea Catalin-Ionuf, d-1 Florescu Marius, d-1 Gindac 
Nicolae, d-na Paniti Izabella, d-1 Pai·aipan George-Horatiu, d-1 Popa Marius Cristian, d-na Stoica Gabriela ~i 
d-na Popescu Gabriela). 

D-nul Pre~edinte ia cuvantul ~i supune la vot ordinea de zi, conform dispozitiei nr. 1227 I 10.11.2020, 
care se aproba cu unanimitate (19 voturi pentru). 
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D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, respectiv la constituirea 
comisiei de numarare a voturilor exprimate de catre consilierii locali ai Municipiului Sacele prin vot secret 
pentru legislatura 2020-2024. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca considera oportun ca fiecare fo1matiune politica 
sa nominalizeze cate un reprezentant pentru a face pa1te din comisia de numarare a voturilor exprimate de catre 
consilierii locali ai Municipiului Sacele prin vot secret pentru legislatura 2020-2024. 

Consilierii locali propu~i 1n acest sens sunt: d-na Stoica Gabriela, d-1 Jonas Andras ~i d-na Voicescu 
Nicoleta Teonia. 

D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele explica procedura de vot secret ~i mentioneaza ca 

persoanele desemnate 1n aceasta comisie vor realiza ~i numararea voturile pentru alegerea viceprimarului 
Municipiului Sacele. 

D-1 Pre~edinte da citire rezultatUlui votului secret, respectiv d-na Stoica Gabriela: 19 voturi pentru, d-1 
Jonas Andras: 16 voturi pentru, 3 !mpotriva ~i d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 3 !mpotriva. 

D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, respectiv la alegerea 
Viceprimarului Municipiului Sacele ~i solicita sa se faca propuneri ill acest sens. 

Consilierii locali propu~i sunt: d-1 Geczi Gelle1t ~i d-na Paniti Izabella. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret ~i explica procedura de vot. 
D-1 Pre~edinte da citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Geczi Gellert: 10 voturi pentru, 9 

~mpotriva ~i d-na Paniti Izabella: 9 voturi pentru, 10 1mpotriva. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, respectiv la stabilirea comisiilor 

de specialitate, pe domenii de activitate, pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Sacele. 
D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i spune ca exista o propunere 1n vederea constituirii acestor comisii, care a 

fost fundamentata tinandu-se cont de domeniile de activitate, de pregatirea profesionala ~i de activitatea 
consilierilor locali 1n mandatul anterior, mentionand ca s-a luat 1n calcul ~i coeficientul de proportionalitate al 
consilierilor locali ale~i ~i ca unul dintre consilierii locali va face paite din doua comisii pentru a asigura numarul 
impar. 

D-1 Popa Marius Cristian solicita o pauza de consultari, care se acorda. 
D-1 Viceprimar 1~i manifesta dorinta de a reitera angajamentul luat 1n calitate de consilier local ~i 1n noua 

functia, respectiv cea de viceprimar, prin depunerea juramantului. 
D-1 Popa Marius Cristian 1ntreaba daca acest lucru este prevazut de Codul Administrativ. 
D-na Secretar General spune ca nu exista prevedere in Codul Administrativ in acest sens. 
D-1 Viceprimar spune ca este un act de credinta, cu valoai·e simbolica. 
D-1 Popa Marius Cristian spune ca nici Regulamentul de Organizare ~i Funcfionare al Consiliului Local 

nu prevede depunerea juramantului de catre viceprimar. 
D-1 Jonas Andras spune ca d-1 Viceprimar depune acest juramant in virtutea traditiei. 
D-na Stoica Gabriela ia cuvantul ~i propune o modificare, in sensul inlocuirii din Comisia 3 a d-lui 

Florescu Marius cu d-na Popescu Gabriela. 
Membrii comisiilorde specialitate i~i aleg Pre~edintele ~i Secretarul. 
Se supune la vot componenta comisiilor de specialitate, respectiv: 
I. Comisia pentru programe de dezvoltare economico- sociala, buget, finanfe, administrarea 

domeniului public ~i privat al municipiului, servicii, comert ~i agricultura; 

1. Geczi Gellert 
2. Cretu Valentin 
3. Gadea Sorin 
4. Paniti Izabella 
5. Costea Catalin Ionut 

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului ~i urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia 
mediului ~i turism, conservarea monumentelor istorice ~i de arhitectura; 

1. Medianu Gheorghe 
2. Toth Sandor 
3. Jitaru Gheorghe 





4. Popa Marius-Cristian 
5. Busuioc Anca 

III. Comisia pentru activitati social- culturale, culte, 1nvatamant, sanatate, familie, munca, protectie 
sociala, sp01t ~i agrement, protectie copii, tineret; 

1. Popescu Gabriela 
2. Jonas Andras 
3. Munteanu Gheorghe 
4. Paraipan George Horatiu 
5. G1ndac Nicolae 

IV. Comisia pentru administratia publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii publice, 
respectarea drepturilor ~i libe1tatilor cetatene~ti, validare; 

1. Voicescu Nicoleta-Teonia 
2. Coman Felicia 
3. Geczi Gellert 
t. Stoica Gabriela , 
5. Florescu Marius. 

Componenta comisiilor de specialitate se aproba cu 19 voturi pentru. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele spune ca este necesar, 1n vederea bunei desra~urari a 

activitatii Consiliului Local, ca fiecare consilier local sa depune o serie de documente: declaratia de avere ~i de 
interese, copie CI ~i un extras de cont, 1n vederea virarii indemnizatiei de consilier local. 

D-1 Pre~edinte spune ca 1n comunicarea cu Consiliul Local se vor aloca adrese de e-mail oficiale. 
D-1 Primai· ia cuvantul ~i felicita noul Consiliu Local, mentioneaza ca W dore~te o buna colaborare ~i 

anunta ca mmatoarea ~edinta va avea loc 1n data de 26 noiembrie ~i se va desratura 1n format de videoconferinta, 
printr-o platforma on-line. 

D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, 1n consecinta, declara ~edinta 1nchisa, drept 
pentru cares-a 1ntocmit prezentul :eees-vei:.bal. Orele: 14:50. 
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