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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 
 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 26.11.2020, orele 15,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 
videoconferință, printr-o platforma on-line  

 
 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 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 extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 11 noiembrie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. 

universitar dr. Gheorghe MUNTEANU- iniţiator consilieri locali, ing. Voicescu Nicoleta Teonia și prof: 
Munteanu Gheorghe. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile 
din domeniul privat al Municipiului  Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 2, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie, octombrie 
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. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  Consiliul de administrație 
al Spitalului Municipal Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire  
locuință” - str. Câmpului, nr. 77A, Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 2,4. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire trei case de 
 vacanță” - str. Timocului, nr. 47, Municipiul Săcele -  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”, 
strada Morii f.n., extravilan Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece - Camping Dârste, 
Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
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Avize Comisiile 1, 2, 4;  
10. Proiect de hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei fără T.V.A., din 

bugetul Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând 
pomi de Crăciun - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a câte 6 mc de  lemn de foc pensionarilor  
silvici Arsu Laguți Gheorghe și  Nițescu Adrian Valentin - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează 
din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețului 
de pornire la licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2021 - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului ,,Achiziția de echipamente TIC pentru facilitarea accesului 
elevilor din Municipiul Săcele la educație online” – cod SMIS 144632 şi a cheltuielilor generate de 
implementarea acestuia – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul „Înfiintare Centru socio-medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2,  4; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Vulcan” din cadrul 
obiectivului de investiții „ DALI – str. Vulcan – reabilitare și modernizare”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

16. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Aleea Brândușelor” din 
cadrul obiectivului de investiții „ DALI – str. Aleea Brândușelor – reabilitare și  
modernizare” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
17. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Baciului „ din cadrul 
obiectivului de investiții „ DALI – str. Baciului – reabilitare și modernizareˮ  – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2,  4; 
18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Brândușelorˮ din cadrul 
obiectivului de investiții „ DALI – str. Brândușelor – reabilitare și modernizareˮ– iniţiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Fânețiiˮ  din cadrul 
obiectivului de investiții „ DALI – str. Fâneții – reabilitare și modernizareˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Nouă (tronson str. Nouă 
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– str. Baciului), din cadrul obiectivului de investiții DALI – str. Nouă – reabilitare și modernizareˮ- iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 
reprezentare în justitie în vederea soluționarii unor cauze civile aflate pe rolul instanțelor judecătorești - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

22. Diverse. 
 
 

La şedinţă au participat: 
 - d-l Primar - Ing. Popa Virgil  

                    - d-l Viceprimar - Ing. Géczi  Gellért 
- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovăț Alina – Arhitect-Șef 
- d-l Mangale Bogdan – Șef  Birou Administrativ 
- d-l Bîja Ileana – insp. 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 
 
 

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 26.11.2020 se desfășoară în 
format de videoconferință, printr-o platforma on-line. 
            Ședința este 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.  
            La şedinţă participă  toți cei 19 consilieri locali funcţie. 

D-na Secretar General spune că, înainte de a se intra în ordinea de zi, dorește să dea citire prevederilor 
art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, mai ales 
pentru consilierii locali aflați la primul mandat, respectiv: 

 ,,(1)Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 
161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea 
la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic 
respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 
    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii; 
    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine 
venituri; 
    d) o altă autoritate din care face parte; 
    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către 
acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 
    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
     (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 
prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a consiliului 
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judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod 
obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept 
de vot la adoptarea acestei hotărâri. 
    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) 
sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 
interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de 
maximum 6 luni.ˮ 
  În contextul celor expuse anterior, d-na Secretar General  spune că are o întrebare pentru d-na Paniti, 
respectiv, dacă, având în vedere societățile pe care le deține cu activitate în domeniul prelucrării lemnului, 
participă la vot la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi. 
 D-na Paniti Izabella spune că nu are nici o problemă în acest sens, firma este societate comercială. 
 D-na Secretar General întreabă dacă societatea dumneaei participă la licitațiile pentru cumpararea de 
material lemnos de la RPLP Săcele R.A.  
 D-na Paniti Izabella spune că societatea Paniti Impex nu participă la licitații. 
 D-na Secretar spune că doar a pus o întrebare, pentru a se avea în vedere acest aspect. 
 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu va participa la vot la  punctul nr. 14 de pe ordinea de zi și 
consideră că la acest punct nu ar trebui să voteze nici d-l consilier local Gîndac Nicolae, întrucât face parte din 
Consiliul Director al GAL, care la rândul său va aproba acest proiect. 
 D-na Secretar General îl întreabă pe d-l consilier local Gîndac dacă pentru punctul nr. 14 de pe ordinea 
de zi își exercită dreptul la vot, în contextul a ceea ce a afirmat d-na consilier local Voicescu. 
 D-l Gîndac Nicolae spune că își exercită dreptul la vot, întrucât  nu  este angajat acolo,  nu are nici un 
beneficiu.  

D-l Președinte spune că în baza Dispoziției nr. 1308/19.11.2020 s-a convocat Consiliul Local al 
Municipiului Săcele în ședință ordinară pentru data de 26.11.2020, orele 15:00 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 anunță 
care sunt proiecte de hotărâre avute în vedere, respectiv:  

                       22. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 – inițiator Primar Ing. Popa Virgil; 
                 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de 
călători din Municipiul Săcele,  aparţinând societatii Servicii Săcelene S.R.L. – inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 

                      24. Diverse 
-  Informare cu privire la Decizia Curții de Conturi nr. 7/12.11.2020, emisă ca urmare a acțiunii de control 

efectuate la RPLP Săcele R.A.; 
- Informare Servicii Săcelene S.R.L. cu privire la:  măsuri Decizia 24/20.03.2014 a Curții de Conturi. 

           D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 2 puncte  menționate de d-l Primar și se 
aprobă cu unanimitate, iar apoi supune la vot ordinea de zi,  astel cum a fost suplimentată și se aprobă cu 
unanimitate (19 voturi pentru).  
           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local 
al  Municipiului Săcele din data de 11 noiembrie 2020.   
 D-na Secretar menționează că s-au efectuat modificările solicitate pe comisii. 
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu îndreptarea erorilor materiale semnalate 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții în plen 
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        Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu rectificarea celor expuse pe comisii 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Popa Marius Cristian spune că a adresat de mai multe rugămintea aparatului de lucru al Consiliului 

Local să redacteze cât mai fidel ceea ce s-a discutat în ședințe. 
D-na Secretar General ia cuvântul și face precizarea că, în conformittae cu prevederile art. 138 alin. (13) din 

O.U.G. nr. 57/2019, procesul verbal este o sinteză a celor discutate, nu o stenogramă.  
D-l Popa Marius Cristian spune că această discuție s-a purtat și pe comisii și este de acord cu cele spuse de 

d-na Secretar General, însă în cronologia faptelor care s-au întâmplat acolo, nu are nici o legătură cu ceea ce 
expune acum d-na Secretar General. 

D-na Secretar General spune că a venit de fiecare dată cu rugămintea, ca și acum,  ca la comisii dacă se 
dorește să se consemneze ceva în procesul verbal, să se solicite și se va consemna. 

D-l Popa Marius Cristian spune că așa s-a și întâmplat. 
       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 246. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  
hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. universitar dr. 
Gheorghe MUNTEANU. 
         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. 
D-l Președinte anunță că votul este secret. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia anunță că este prezentă întreaga comisie de numărare a voturilor. 
D-l Președinte propune o scurtă pauză pentru a se putea efectua numărarea buletinelor de vot.  

       Se anunță rezultatul votului secret, respectiv 18 voturi pentru, 1 împotrivă. H.C.L. nr. 247. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr.  3 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul de 
hotărâre pentru  aprobarea Regulamentului privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din domeniul 
privat al Municipiului  Săcele.  
         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru,  2  voturi împotrivă 
Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu  modificările aduse 
D-na Secretar General face precizarea că s-au efectuat toate modificările solicitate, d-l consilier local Popa 

a primit regulamentul cu modificările făcute.  
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 248. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 
hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna septembrie, octombrie 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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 249. 
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         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din  Consiliul de administrație al Spitalului 
Municipal Săcele.  
        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu propuneri 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu propuneri 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea ca d-na consilier local Stoica Gabriela să fie membru titular în 

comisie. 
D-na Secretar General face precizarea că pe buletinul de vot s-a trecut propunerea executivului, iar în 

continuare propunerile care au rezidat din comisii. 
D-l Popa Marius Cristian spune că are o singură remarcă, respectiv faptul ca la punctele care țin de 

competența Consiliului Local să desemneze reprezentanți și să-i și voteze, să nu se mai primească de la executiv 
niște liste gata completate. 

D-na Secretar General spune că executivul are voie să facă propuneri, care pot fi sau nu agreate, dar nu 
interzice nimeni ca executivul să facă propuneri. 

D-l Popa Marius Cristian spune că poate se dorește să fie în locul legislativului. 
D-na Secretar spune că nu acest lucru se dorește, ci că executivul are voie să facă  propuneri care pot fi 

votate sau nu. 
D-l Popa Marius Cristian spune că nu a învinuit că executivul face propuneri, ci a venit cu rugămintea de a 

nu mai fi făcute. 
D-na Secretar General spune că inițiatorul proiectului de hotărâre este d-l Primar, care poate veni cu 

propuneri, conform legislației în vigoare. 
D-l Primar spune că executivul va face propuneri pentru că are acest drept. 
D-l Viceprimar spune că au fost zeci de hotărâri votate în legislatura trecută și în legislatura 2012-2016, 

unde au fost făcute propuneri de către executiv pentru nominalizarea diverșilor candidați în diverse funcții și nu 
au fost înregistrate nici un fel de probleme. 

D-l Președinte spune că nu există aici viciu de formă sau viciu legislativ. 
D-l Popa Marius Cristian spune că dorește să-i răspundă d-lui Viceprimar, menționând că ceea ce a solicitat 

este pentru viitor, nu se referea la trecut. 
         D-na Voicescu Nicoleta Teonia dă citire rezultatului votului secret, respectiv, d-na Voicescu Nicoleta 
Teonia- membru titular: 10 voturi  pentru,  6 împotrivă;  - d-l Tóth Sándor - membru titular: 12 voturi pentru, 4 
împotrivă ; - d-na Coman Felicia - membru supleant: 12 voturi pentru, 3 împotrivă; - d-na Stoica Gabriela - 
membru titular: 6 voturi pentru, 10 împotrivă;  - d-na Coman Felicia – membru titular: 2 voturi pentru, 14 
împotrivă, menționând că 3 buletine de vot sunt nule, întrucât nu s-au inscripționat pe ele la fiecare poziție 
opțiunea ,,nuˮ sau ,,daˮ. 

D-na Secretar General ia cuvântul și întreabă de ce 3 buletine sunt nule, nu au nimic completat pe ele și 
roagă să se arate la cameră buletinele în cauză. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că nu sunt completate toate rubricile. 
D-na Secretar General spune că la persoanele la care sunt completate, nu sunt nule, nu se anulează tot 

buletinul, votul este nul pentru persoana care nu are ,,Xˮ nici la ,,nuˮ, nici la ,,daˮ, ca atare solicită să se reia 
centralizarea rezultatelor. 

D-l Viceprimar întreabă dacă nu se respectă aceeași procedură care s-a pus în aplicare la alegerea 
viceprimarului, adică fiecare buletin, în mod obligatoriu, trebuia să conțină numărul de X-uri egal cu numărul 
candidaților, respectiv aici 5 X. 

D-na Secretar General spune că acolo era vorba de o singură persoană pe buletin, aici sunt 5 poziții, doar 
dacă era buletin pentru fiecare persoană, în acest caz considerăm ca și cum am avea 5 buletine de vot,  respectiv 
pentru fiecare persoană un buletin. Dumneaei spune că la fiecare persoană trebuie să iasă cifra 19 la rezultat. 
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       D-na Voicescu Nicoleta Teonia dă citire rezultatului votului secret, final, astfel: d-na Voicescu Nicoleta 
Teonia- membru titular: 11 voturi  pentru,  6 împotrivă,  2 voturi  nule; - d-l Tóth Sándor - membru titular: 13 
voturi pentru, 4 împotrivă ; 2 voturi  nule; - d-na Coman Felicia - membru supleant: 15 voturi pentru, 3 
împotrivă; 1 vot  nul; - d-na Stoica Gabriela - membru titular: 9 voturi pentru, 10 împotrivă;  - d-na Coman 
Felicia – membru titular: 3 voturi pentru, 14 împotrivă, 2 voturi  nule. 
       D-na Secretar General spune că acum ies 19 voturi la fiecare. 
       D-l Președinte spune că membrii în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Săcele vor fi d-na 
Voicescu Nicoleta Teonia și d-l Tóth Sándor  - titulari, iar d-na Coman Felicia - membru supleant. H.C.L. nr. 
250.  
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
 hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință” - str. Câmpului, nr. 77A, 
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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 251. 

   D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de  
  hotărâre  privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire trei case de  vacanță” - str.  
Timocului, nr. 47, 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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 252. 
          D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire pensiune din fonduri europene”, strada Morii f.n., 
extravilan Municipiul Săcele. 

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

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 abțineri 
        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 abțineri. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  10 voturi pentru, 9 voturi 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). Din cauza unor 
probleme de conexiune, d-l consilier local Tóth Sándor participă la vot doar audio (prin telefon). H.C.L. nr. 253. 
        D-l Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 
hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal Modificator Apa Rece - Camping Dârste, 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. 



 8 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). Din cauza unor 
probleme de conexiune, d-l consilier local Tóth Sándor participă la vot doar audio (prin telefon). H.C.L. nr. 254. 
     D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind alocarea, cu titlul de sponsorizare, a sumei de 17.128,08 lei fără T.V.A., din bugetul Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A., către Primăria Municipiului Săcele, reprezentând pomi de Crăciun.  
        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 (19 voturi pentru). Din cauza unor 
probleme de conexiune, d-l consilier local Tóth Sándor participă la vot doar audio (prin telefon). H.C.L. nr. 255. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a câte 6 mc de  lemn de foc pensionarilor silvici Arsu Laguți 
Gheorghe și  Nițescu Adrian Valentin.  
        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 ca votul este secret. 

        Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Arsu Laguți Gheorghe: 18 voturi pentru,  1 împotrivă;  
d-l Nițescu Adrian Valentin: 17 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 vot nul. H.C.L. nr. 256. 
       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea prețurilor de referință ale masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul 
forestier, proprietatea publică a Municipiului Săcele și a metodologiei de fundamentare a prețului de pornire la 
licitațiile pentru masa lemnoasă pe picior oferită la vânzare, pentru anul de producție 2021. 
        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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 257. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Achiziția de echipamente TIC pentru facilitarea accesului elevilor din 
Municipiul Săcele la educație online” – cod SMIS 144632 şi a cheltuielilor generate de implementarea acestuia.  
      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, cu mențiunea de a se transmite documentele trimise de școli (ceea ce s-a și 

realizat).  
       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 258. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
„Înfiintare Centru socio-medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele.  
        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.  
D-na Paniti Izabella spune că a studiat Ghidul referitor la acest proiect, a înțeles că este pe fonduri 

europene, pe Axa prioritară nr. 9, a văzut că termenul de depunere a documentație este 31 decembrie 2020 și ar 
dori să primească niște informații cu privire la modalitatea de întocmire a acestui proiect, cine face acest proiect 
și cum consideră că va fi finalizat și depus acest proiect până la 31 decembrie 2020, în condițiile în care la  
Primăria Săcele nu există departament sau birou pentru fonduri europene. 

D-na Bîja Ileana ia cuvântul și spune că avem un consultant care va scrie acest proiect și îl va depune în 
termen. 

D-na Paniti Izabella spune că ar dori să știe numele consultantului  și cum va fi remunerat acest consultant. 
D-l Președinte spune că d-na Paniti solicită anumite date, pe o anumită lege, date care pot fi solicitate în 

scris. 
D-na Paniti Izabella spune că este vorba strict de acest proiect, că trebuie să se știe dacă este vorba de un 

consultant. 
D-na Bîja Ileana spune că este vorba de un consultant,  care are un contract cu noi și este o cheltuială 

eligibilă.  
D-na Paniti Izabella spune că nu contestă faptul că este o cheltuială eligibilă, fiecare proiect conține 

consultanța ca și sumă eligibilă, dar consideră că trebuie informat Consiliul Local referitor la aceste aspecte. 
D-l Primar spune că dacă d-na consilier local Paniti dorește ceva punctual, contractul cu consultantul sau 

altceva, i se va pune la dispoziție. 
        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 18 voturi pentru (d-na Voicescu Nicoleta Teonia nu 
participă la vot). H.C.L. nr. 259. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Vulcan” din cadrul obiectivului de 
investiții „ DALI – str. Vulcan – reabilitare și modernizare”. 
        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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 260.                                     
D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

 de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare strada Aleea Brândușelor” din cadrul 
obiectivului de investiții „ DALI – str. Aleea Brândușelor – reabilitare și modernizare”. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  aviz favorabil, cu discuții 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul  
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
D-l Popa Marius Cristian spune că vrea să întrebe executivul, întrebarea fiind valabilă și pentru str. Aleea 

Brândușelor, str. Brândușelor și str. Fâneții, respectiv, de ce s-au ales aceste 3 străzi pentru modernizare, având 
în vedere că aici nu există canalizarea făcută, în schimb, în Baciu, pe proiectul de pe PNDL există canalizare pe 
Cloșca, pe parte din Izvoarele, se lucrează acolo și întreabă de ce nu s-au luat străzi din zona aceea, unde nu va 
mai fi necesar să se spargă asfaltul pentru a băga canalizare ulterior. 
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D-l Primar spune că pe str. Fâneții este canalizare, canalizare este și pe str. Brândușelor și parțial pe str. 
Aleea Brândușelor, iar unde este parțial, se vor face racorduri anul viitor în primăvară, iar dacă se discută de 
zona Baciu, doar străzile care sunt finalizate din punct de vedere al infrastructurii de apă-canal, respectiv Godri 
Janos, Vulturului, care sunt finalizate și pentru care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici vor fi cuprinse 
anul viitor în proiectele de modernizare, restul de străzi mai durează, astfel, pe Cloșca se mai lucrează, la fel și 
pe Horia, iar dacă vor fi bani anul viitor se va realiza și str. De Mijloc, unde strada este finalizată din punct de 
vedere al lucrărilor de apă -canal.  
        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 261. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Baciuluiˮ din cadrul obiectivului de 
investiții „ DALI – str. Baciului – reabilitare și modernizareˮ  . 
     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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 262. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Brândușelorˮ din cadrul obiectivului de 
investiții „ DALI – str. Brândușelor – reabilitare și modernizareˮ. 
     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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 263.     
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Fânețiiˮ  din cadrul obiectivului de 
investiții „ DALI – str. Fâneții – reabilitare și modernizareˮ. 
     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 264.     
  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul  

de  hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul „ Reabilitare și modernizare strada Nouă (tronson str. Nouă – str. Baciului), 
din cadrul obiectivului de investiții DALI – str. Nouă – reabilitare și modernizareˮ. 
        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 (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 265.     
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D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în 
justiție în vederea soluționării unor cauze civile aflate pe rolul instanțelor judecătorești. 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 împotrivă 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că pentru că face parte din comisia buget, iar în proiectul prezentat 

nu a văzut care este valoarea acestui impact major asupra bugetului, este cum ar da un cec în alb, cu asta 
echivalează darea unui aviz favorabil. 

D-l Președinte spune că nu este cazul să se foloseacă cuvinte mari, ca ,,impact majorˮ. 
D-na Paniti Izabella întreabă și pe ceilalți dacă ar semna ceva de valoare x, fără să se aibă cunoștință de 

cauză. 
D-l Președinte spune că ar semna ceva care ar permite achiziționarea unor servicii de consultanță și că  se 

pot solicita date, întrucât întocmirea unui contract de consultanță nu este eludată de către legile în vigoare. 
D-na Paniti Izabella spune că știe că serviciile juridice nu intră sub incidența achizițiilor publice, iar al 

doilea aspect, este că nu au cunoștință despre valorile care sunt  implicate și pentru care se cere avizul lor, nu se 
știe nimic despre aceste dosare, nu există documente anexate, ca să bugeteze ceva comisia de buget, ar trebui să 
existe niște valori, ori totul este sumar explicat. 

D-na Secretar General spune că fiind dosare pe rol, nu sunt informații publice și că impactul asupra 
bugetului, dacă s-ar pierde procesul este de 410 mii lei, suma pe care o cere persoana respectivă. 

D-na Paniti Izabella spune că îi privește ce sume se plătesc și ce sume se aprobă și avizează. 
D-na Secretar General spune că nu se aprobă nici o sumă, aprobarea sumelor se face la rectificările de 

buget.  
D-na Paniti Izabella spune că va urma să se aprobe aceste sume, pentru că s-a cerut un aviz în acest sens. 
D-na Secretar General spune că este doar acordul Consiliului Local pentru a achiziționa consultanță 

juridică, iar la rectificarea de buget se aprobă sumele și acolo se va vedea care sunt sumele pentru consultanță 
juridică. 

D-na Paniti Izabella spune că nu se pot verifica spețele, nu se pot ști care sunt sumele. 
D-na Secretar General reiterează faptul că dacă acest proces se pierde, impactul asupra bugetului este de 

410 mii lei, de aceea, fiind vorba de o sumă mare și speța dificilă, s-a luat decizia de a achiziționa consultanță 
juridică. 

 D-l Primar spune că în  momentul în care se va încheia contractul cu o firmă de avocați se va pune la 
dispoziție copia după contractul de achiziție. 

D-na Paniti Izabella spune că d-na Secretar General a afirmat că este vorba de 410 mii lei, sumă care  nu se 
poate face publică. 

D-na Secretar General spune că nu se poate face public dosarul respectiv, pentru că este pe rol, tot ceea ce 
este public este pe portalul instanțelor de judecată la numărul de dosar respectiv, iar sumele rezultate din 
consultanță se justifică cu factură, după încheierea contractului de consultanță casa de avocatura/avocatul în 
speță vine cu factură. 

D-na Paniti Izabella spune că nu sunt împotriva serviciului de consultanță, dar nu știu care este valoarea 
aproximativă a serviciului. 

D-na Secretar General spune că, la momentul acesta, nici noi nu știm care este valoarea, în funcție de 
avocat și de fazele procesuale, nu se poate estima acum.  

D-l Președinte spune că avizul Consiliului Local acum este pentru demararea procedurii de achiziție de 
asistență juridică. 

D-na Paniti Izabella spune că are un impact major asupra bugetului. 
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D-na Secretar General spune că imapctul major este suma de 410 mii lei, care rezidă în cazul în care 
procesul s-ar pierde. 

D-na Paniti Izabella spune nu avea de unde ști această sumă. 
D-na Secretar General spune că, la momentul acesta nu se poate estima suma, dar sigur nu va fi una 

colosală și nici nu va avea un impact major asupra bugetului, impactul este acea sumă pe care a menționat-o. 
D-na Paniti Izabella spune că a dat aviz nefavorabil în lipsa unor date concrete. 
D-na Secretar General spune că a mers la fiecare comisie și a dat explicații, dacă era solicită și la comisia 1 

mergea, chiar dacă lucrările s-au desfășurat on-line, dar nu a fost chemată. 
D-na Paniti Izabella spune că d-l Președinte a solicitat acest lucru, dar nu a mai venit nimeni. 
D-na Secretar General spune că a fost la celelalte comisii. 
D-l Viceprimar spune că discuția în comisie a fost să se treacă 3 voturi pentru, 2 împotrivă, pentru că 

oricum vor vota împotrivă. 
D-l Președinte spune că ceea ce s-a discutat este că se dau 2 voturi negative, pentru că oricum discuțiile se 

vor face de către d-l consilier local Popa în comisia la care participă. 
D-na Paniti Izabella spune că nu s-a afirmat acest lucru. 

        D-l Președinte spune că s-a menționat că punctul de vedere va fi exprimat printr-un amendament formulat 
de d-l consilier local Popa. 

D-na Paniti Izabella spune că nu a fost vorba de d-l consilier local Popa la acest punct, ci la regulamentul de 
vânzare. 

D-l Popa Marius Cristian spune că nu și-a dat nici într-un moment cu părerea privitor la acest punct de pe 
ordinea de zi și că ar trebui ca d-l Președinte să retracteze cele spuse. 

D-l Președinte  spune că nu retractează, că au fost prezenți și colegii la discuție. 
D-na Stoica Gabriela spune că la întrebarea pe care dorea să o adreseze a dat deja răspuns d-na Secretar 

General. 
       Se supune la vot  proiectul de hotărâre 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). H.C.L. nr. 266.     

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii pe anul 2020. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 267.     
        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea unor facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul 
Săcele,  aparţinând societatii Servicii Săcelene S.R.L. 
        D-na Secretar General ia cuvântul și spune că facilitățile sunt aceleași, nu s-a schimbat nimic, dar în urma 
apariției Legii nr. 226/2020 toata suma vine de la bugetul de stat, la ultima modificare era 50% de la bugetul de 
stat și 50% de la bugetul local, singura modificare care s-a făcut este de unde vin banii, menționând că s-a optat 
pentru o nouă hotărâre întrucât era o hotărâre care o modifica pe alta  și dă  citire alin.  (11 ) al art . 84 din legea 
nr. 1/2011, introdus de Legea nr. 226/2020, specificând că este vorba doar de gratuitea pentru elevi. 
       Dumneai mai spune că banii vor veni toți  prin transfer de la bugetul de stat la bugetul local, iar autoritatea 
publică locală va subvenționa operatorul de transport și că pâna la apariția acestei legi și RAT-ul venea cu 
decontarea la noi, pe partea de abonamente de Brașov, acum nu se mai întâmplă acest lucru, vom subvenționa 
operatorul de transport pe ruta Săcele-Poienelor, vorbim doar de elevi. 

 Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (19 voturi pentru). H.C.L. nr. 268..     
 D-l Președinte spune că sunt și două informări pe ordinea de zi. 
 D-l Primar spune că sunt două informări primite de curând, iar cea cu privire la RPLP a fost trimisă de 

Curtea de Conturi și există obligația informării Consiliului Local în termen de 10 zile.  



 13 

       D-na Secretar General spune că are rugămintea ca pentru solicitările pe care doresc să le facă, din momentul 
primirii materialelor, de vinerea și până marțea există suficient timp pentru a veni cu ele pe comisii, la fel și cu 
amendamentele dorite,  pentru a avea timp ca până la plen să ne conformăm în cadrul legal. 
       D-l Popa Marius Cristian spune că,  având în vederea prevederilor Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Consiliului Local, după încheierea ordinii de zi se aducea la cunoștința executivului diferite 
aspecte care s-au petrecut în comunitate. 
       D-l Viceprimar spune că orice aspecte cu privire la problemele din Municipiul Săcele care până acum se 
discutau la  secțiunea de diverse, are rugămintea de a-i fi trimise dumnealui pentru a le transmite aparatului de 
specialitate și va pune la dispoziție o adresă de  e-mail și un număr de telefon oficiale, în acest sens. 
       D-l Popa Marius Cristian spune că consilierii locali ar dori să știe ce atribuții au fost delegate d-lui 
Viceprimar pentru a ști cui să se adreseze pe diverse probleme. 
        D-l Primar spune că la solicitare, se va pune la dispoziție. 
        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: 16:26. 
 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                            SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

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

 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena      
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