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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 11.11.2020, orele 14,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară convocată de îndată 
  

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (4) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având următoarea ordine 
de zi: 

 
 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanți în Consiliul Local al Municipiului Săcele; 
2. Alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Săcele pe o perioadă de 3 luni; 
3. Constituirea comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii locali ai Municipiului Săcele 

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

Municipiului Săcele. 
 

 
La şedinţă au participat: 
 - d-l Primar - Ing. Popa Virgil  
- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 

       -  aparatul de specialitate 
 

            La şedinţă au participat cei 16 consilieri locali în funcție, precum și cei 3 consilieri locali supleanți, care 
urmează să depună jurământul. 
            D-na Secretar General al Municipiului Săcele face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare.  

D-na Secretar General al Municipiului Săcele dă citire Încheierii Judecătoriei Brașov pronunțate în 
ședința Camerei de Consiliu din data de 30.10.2020, în Dosarul civil nr. 21097/197/2019 și înregistrată la 
Primaria Municipiului Săcele sub numărul 72382/02.11.2020,  prin care s-a dispus validarea mandatelor de 
consilieri locali supleanți în Consiliul Local al Municipiului Sacele, respectiv al d-lui  Crețu Valentin, din partea 
PSD, al d-lui Medianu Gheorghe din partea PSD și al d-nei Popescu Gabriela din partea PNL. Dumneaei 
menționează că prima hotărâre va fi cea prin care se ia act de depunere a jurământului. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi,  respectiv depunerea jurământului de către consilierii locali 
supleanți în Consiliul Local al Municipiului Săcele. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că trebuie făcute propuneri pentru alegerea 
Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Săcele pe o perioadă de 3 luni. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,  respectiv Alegerea Președintelui de ședință al Consiliului 
Local al Municipiului Săcele pe o perioadă de 3 luni. 

D-l Munteanu Gheorghe îl propune pe d-l Gâdea Sorin, iar d-na Stoica Gabriela pe d-l Paraipan George-
Horațiu. 

Se supune la vot prima propunere, respectiv nominalizarea în acest sens d-lui  Gâdea Sorin și se aprobă 
cu 10 voturi pentru, 9 abțineri (d-na Busuioc Anca, d-l Costea Cătălin-Ionuț, d-l Florescu Marius, d-l Gîndac 
Nicolae, d-na Paniti Izabella, d-l Paraipan George-Horațiu, d-l Popa Marius Cristian, d-na Stoica Gabriela și     
d-na Popescu Gabriela).  

            D-nul Preşedinte ia cuvântul și supune la vot ordinea de zi,  conform dispoziției nr. 1227 / 10.11.2020, 
care se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru).  
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           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, respectiv la constituirea 
comisiei de numărare a voturilor exprimate de către consilierii locali ai Municipiului Săcele prin vot secret 
pentru legislatura 2020-2024.   
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că consideră oportun ca fiecare formațiune politică 
să nominalizeze câte un reprezentant pentru a face parte din comisia de numărare a voturilor exprimate de către 
consilierii locali ai Municipiului Săcele prin vot secret pentru legislatura 2020-2024. 
 Consilierii locali propuși în acest sens sunt: d-na Stoica Gabriela, d-l Jónás András și d-na Voicescu 
Nicoleta Teonia. 
 D-l Președinte anunță că votul este secret. 
 D-na Secretar General al Municipiului Săcele explică procedura de vot secret și menționează că 
persoanele desemnate în această comisie vor realiza și numărarea voturile pentru alegerea viceprimarului 
Municipiului Săcele. 
 D-l Președinte dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-na Stoica Gabriela : 19 voturi pentru, d-l 
Jónás András: 16 voturi pentru, 3 împotrivă și d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 3 împotrivă. 
 D-l Președinte propune să se treacă la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, respectiv la alegerea 
Viceprimarului Municipiului Săcele și solicită să se facă propuneri în acest sens. 
 Consilierii locali propuși sunt: d-l Géczi Gellért și d-na Paniti Izabella. 
 D-l Președinte anunță că votul este secret și explică procedura de vot. 
 D-l Președinte dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Géczi Gellért: 10 voturi pentru, 9 
împotrivă și d-na Paniti Izabella: 9 voturi pentru, 10 împotrivă. 

D-nul Preşedinte anunţă că 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 Săcele. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că există o propunere în vederea constituirii acestor comisii, care a 
fost fundamentată ținându-se cont de domeniile de activitate, de pregătirea profesională și de activitatea 
consilierilor locali în mandatul anterior, menționând că s-a luat în calcul și coeficientul de proporționalitate al 
consilierilor locali aleși și că unul dintre consilierii locali va face parte din două comisii pentru a asigura numărul 
impar. 

D-l Popa Marius Cristian solicită o pauză de consultări, care se acordă. 
D-l Viceprimar își manifestă dorința de a reitera angajamentul luat în calitate de consilier local și în noua 

funcția, respectiv cea de viceprimar, prin depunerea jurământului. 
D-l Popa Marius Cristian întreabă dacă acest lucru este prevăzut de Codul Administrativ. 
D-na Secretar General spune că nu există prevedere în Codul Administrativ în acest sens. 
D-l Viceprimar spune că este un act de credință, cu valoare simbolică. 
D-l Popa Marius Cristian spune că nici Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local 

nu prevede depunerea jurământului de către viceprimar. 
D-l Jónás András spune că d-l Viceprimar depune acest jurământ în virtutea tradiției. 
D-na Stoica Gabriela ia cuvântul și propune o modificare, în sensul înlocuirii din Comisia 3 a d-lui 

Florescu Marius cu d-na Popescu Gabriela.     
Membrii comisiilorde specialitate își aleg Președintele și Secretarul. 
Se supune la vot componența comisiilor de specialitate, respectiv: 
I.  Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură; 
 

1. Géczi Gellért  
2. Crețu Valentin  
3. Gâdea Sorin 
4. Paniti Izabella 
5. Costea Cătălin Ionuț 
 

II. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția 
mediului și turism, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură; 

 
1. Medianu Gheorghe  
2. Tóth Sándor   
3. Jitaru Gheorghe 
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4. Popa Marius-Cristian 
5. Busuioc Anca 
 
 

III. Comisia pentru activitati social- culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, munca, protecție 
socială, sport și agrement, protecție copii, tineret; 

 
1. Popescu Gabriela  
2. Jónás András  
3. Munteanu Gheorghe 
4. Paraipan George Horațiu 
5. Gîndac Nicolae 
 

IV. Comisia pentru administrația publică locală, juridică  și de disciplină, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, validare; 

 
1. Voicescu Nicoleta-Teonia  
2. Coman Felicia  
3. Géczi Gellért  
4. Stoica Gabriela 
5. Florescu Marius. 
            Componența comisiilor de specialitate se aprobă cu 19 voturi pentru. 

D-na Secretar General al Municipiului Săcele spune că este necesar, în vederea bunei desfășurări a 
activității Consiliului Local, ca fiecare consilier local să depune o serie de documente: declarația de avere și de 
interese, copie CI și un extras de cont, în vederea virării indemnizației de consilier local. 

D-l Președinte spune că în comunicarea cu Consiliul Local se vor aloca adrese de e-mail oficiale. 
D-l Primar ia cuvântul și felicită noul Consiliu Local, menționează că își dorește o bună colaborare și 

anunță că următoarea ședință va avea loc în data de 26 noiembrie și se va desfățura în format de videoconferință, 
printr-o platformă on-line. 

 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: 14:50. 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

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

 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena      
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