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HOTARAREA Nr. 228 Data: 17.09.2020 

HOT A.RARE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 
din data de 27 august 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 17.09.2020, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 63012 din I 0.09.2020 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 legate 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. 63013/10.09.2020 al Compartimentului Relatii 
Consiliul Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; Legii nr. 84/2020 privind 
prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale ~i pentru modificarea art. 151 alin. 
(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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. (I); art.133 alin. (I); art. 134 alin. (I) lit. a) art. 138, alin. (13)- (17); 
art. 139 alin. (I); art. 196 alin. (I) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTA RA ~TE: 

CONTRASEMNA T PENTRU LEGALIT A TE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

0 lmpotriva, 0 abtineri 



JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

ANEx4 la H.C.L. 11r. 228117.09.2020 

Nr. 

PROCES VERBAL 
lncheiat la data 27.08.2020, orele 16,00, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara, desra~urata In format de 
videoconferinfa, prin platforma on-line WEBEX 

Sedinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ~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, avand urmatoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 30 iulie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata 
a Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 18 august 2020- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe Iuna iulie 2020 pentru cadrele 
didactice ~i personalul didactic auxiliar care l~i desra~oara activitatea profesionala In alta localitate decat cea 
de re~edinta - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

4. Proiect de hotarare privind acordarea unor compensatii financiare elevilor din lnvatamantul gimnazial ~i 
liceal din Municipiul Sacele care sunt premianti la finele anului ~colar 201 9 - 2020 - initiator PRIMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 93/26.03.2020 privind aprobarea organigramei ~i a 
Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. 

~ POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotarare privind modificarea temporara a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Sacele -
initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 3, 4; 

7. Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea organigramei ~i a Statului de functii ale 
Spitalului Municipal Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 3, 4; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a Statului de functii ~i a numarului de personal ale 
SERVICII SACELENE S.R.L. - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata In Municipiul Sacele, Cartier 
Stefan eel Mare, bl. 19, sc. B, etaj 2, ap. 10 catre titularul contractului de lnchiriere - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

I 0. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata In Municipiul Sacele, Cartier 
Stefan eel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, ap. 6 catre titularul contractului de lnchiriere - initiator PRIMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 



Avize Comisiile 1, 3, 4; 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa 

pe picior In vederea valorificarii acesteia catre operatorii economici, an de productie 

2020- initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de 125,00 lei/me pentru prestari servicii exploatari forestiere 

a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele, provenita din partida nr. 

164, UP VI Tarlung, u.a.43B, pentru productia anului 2020 ~i 2021 -initiator PRJMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
13. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 15 mst lemn de foe, catre Biserica 

Ortodoxa Sfantul Nicolae Baciu - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea ofertei de donatie a numitilor Popescu Vasile, Popescu Daniel ~i 
Popescu Loredana-Nicoleta pentru imobilul-teren identificat In CF nr.108978 Sacele, In suprafata de 800 mp, 
situat In zona strazii Livezii ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului 
Sacele - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare, a numitei Gheorghe Elena, la dreptul de 

proprietate asupra imobilelor-terenuri In suprafata de 23 mp, inscris In CF nr.117169 al localitatii Sacele, 

cad.117169 ~i In suprafata de 3 mp, lnscris In CF nr. 117168 Sacele, nr.cad.117168 ~i trecerea acestora In 
domeniul public al Municipiului Sacele - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
16. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Sacele In domeniul public al 

Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF m. 117261 Sacele, In suprafata de 135 mp ~i a imobilului 
lnscris In CF nr. 117260 Sacele, In suprafata de 433 mp - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

17. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile
terenuri situate In zona Bolnoc - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

18. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 

inscris In CF nr. 351 Cernatu -nr.top (644,645,646,647)/3/1 - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 2, 4. 
19. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului 

lnscris In CF nr. 114209 Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4. 
20. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului 

inscris In CF nr. 11371 5 Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 2, 4. 
21. Proiect de hotarare pentru modificarea ~i completarea HCL nr. 158/2020 privind aprobarea unor facilitati pe 

mijloacele de transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apartinand S.C. Servicii Sacelene 

S.R.L. - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 4. 

22. Diverse. 
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La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar - Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar - Ing. Gadea Sorin 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Roznovat Alina - Arhitect-$ef 
- d-na Coman Rodica - $ef Serviciu Contabilitate, Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P. 
- d-1 Branzea Ovidiu - $ef Serviciu Fond funciar, Registrul agricol, Cadastru 
- d-1 Mangale Bogdan - $ef Birou Administrativ 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 
- d-1 Mormoloc Coste! Viorel - Director SERVICII SACELENE S.R.L. 

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, In vederea prevenirii cazurilor de infectare cu 
coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 27.08.2020 s-a desra~urat In 
format de videoconferinta, prin platforma on-line WEBEX. 

La ~edinta au participat toti cei 18 consilieri locali In functie. 
$edinta a fost prezidata de d-nul consilier local ing. Gadea Sorin. 
D-na Secretar General al Municipiului Sacele face apelul nominal, In conformitate cu prevederi le legale 

In vigoare. 
D-1 Pre~edinte spune ca d-nii consilieri local Jitaru Gheorghe ~i Munteanu Gheorghe vor participa la 

aceasta ~edinta doar audio. 
D-1 Pre~edinte da cuvantul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
D-1 Primar face cunoscut temeiul legal In baza caruia functioneaza suplimentarea ordinii de zi ~i da citire 

proiectelor de hotarare avute In vedere, respectiv: 
22. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului institutiilor ~i 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - initiator Primar Ing. Popa Virgil; 
23. Proiect de hotarare privind lndreptarea erorii materiale strecurate In H.C.L. nr. 196/30.07.2020 

privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului situat In intravilanul 
Municipiului Sacele, In suprafata de 43850 mp curti-constructii reprezentand cattier Electroprecizia - tronson III -
initiator Primar Ing. Popa Virgil. 

D-nul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost suplimentata ~i conform dispozitiei nr. 
903 /20.08.2020, care se aproba cu 17 voturi pentru (d-1 Mure~an Dan Marius nu este momentan prezent). 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul m·. 1 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edi ntei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele 
din data de 30 iulie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabil , d-na Hlavathy Zsuzsanna nu participa la vot 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - aviz favorab il , d-1 Kristaly Laszlo 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~ i se aproba cu 15 voturi pentru ( d-1 Mure~an Dan Marius nu este 

momentan prezent, d-na Hlavathy Zsuzsanna ~i d-1 Kristaly Laszlo). H.C.L. nr. 205. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi supl imentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele din data de 18 august 2020. 

0-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, d-1 Mure~an Dan Marius nu participa la vot 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil, d-na Hlavathy Zsuzsanna ~i d-1 Popa Marius Cristian nu participa la vot 
Comisia m. 3 - aviz favorabi l, d-1 Sterpu Ciprian ~i d-na Lungu Mihaela nu participa la vot 
Comisia m. 4 - aviz favorabi l. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 13 voturi pentru ( d-1 Mure~an Dan Marius nu este 
momentan prezent, d-1 Popa Marius Cristian, Hlavathy Zsuzsanna, d-1 Sterpu Ciprian, d-na Lungu Mihaela). 
H.C.L. nr. 206. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna iulie 2020 pentru cadrele didactice ~i 
personalul didactic auxiliar care l~i desra~oara activitatea profesionala In alta localitate decat cea de re~edinta. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisi ilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru ( d-1 Mure~an Dan Marius nu este 
momentan prezent). H.C.L. nr. 207. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotarare 
privind acordarea unor compensatii financiare elevilor din lnvatamantul gimnazial ~ i liceal din Municipiul 
Sacele care sunt premianti la finele anului ~colar 2019 - 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabi l, d-1 Nitescu Ciprian nu participa la vot 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate 17 voturi pentru ( d-1 Nitescu Cipri?.: .u 

participa la vot). H.C.L. nr. 208. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 93/26.03.2020 privind aprobarea organigramei ~i a Statului de fu nctli 
ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 209. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotara1 

privind modificarea temporara a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Sacele. 
D-nul Pre~edinte so licita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 18 voturi pentru). H.C.L. nr. 210. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind modificarea ~i completarea organigramei ~i a Statului de functii ale Spitalului Municipal 
Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 211. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea organigramei, a Statului de functii ~i a numarului de personal ale SERVICII SACELENE 
S.R.L. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - a viz favorabi l 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
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I 

Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 212. 
D-l Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacele, Cartier ~tefan eel Mare, bl. 19, sc. B, 
etaj 2, ap. l 0 catre titularul contractului de inchiriere. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 213. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacele, Cartier ~tefan eel 
Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, ap. 6 catre titularul contractului de inchiriere. 

) 

D-nul Pre~edinte solicita Cornisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 214. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior in 
vederea valorificarii acesteia catre operatorii economici, an de productie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 215. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea tarifului de 125,00 lei/me pentru prestari servicii exploatari forestiere a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele, provenita din partida nr. 164, UP VI 
Tarlung, u.a.43B, pentru productia anului 2020 ~i 202 1. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - 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 hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-1 Mure~an Dan Marius nu este 
momentan prezent). H.C.L. nr. 216. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind acordarea cu titlu gratuit a cantitatii de 15 mst lemn de foe, catre Biserica Ortodoxa Sfantul 
Nicolae Baciu. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-l Mure~an Dan Marius nu este 
momentan prezent). H.C.L. nr. 217. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea ofertei de donatie a numitilor Popescu Vasile, Popescu Daniel ~i Popescu Loredana
Nicoleta pentru imobilul-teren identificat in CF nr. l 08978 Sacele, in suprafata de 800 mp, situat in zona strazii 
Livezii ~i trecerea acestuia in domeniul public al Municipiului Sacele. 
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D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia ru-. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. 111·. 218. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare, a numitei Gheorghe Elena, la dreptul de proprietate asupra 

imobilelor-terenuri In suprafata de 23 mp, lnscris In CF m .117169 al localitatii Sacele, nr. cad.117169 ~i In 

suprafata de 3 mp, lnscris In CF m. 117168 Sacele, m.cad.117168 ~i trecerea acestora In domeniul public al 

Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisi ilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 219. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul 111-. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Sacele in domeniul public al Municipiului Sacele a 
imobilului inscris In CF nr. 117261 Sacele, In suprafata de 135 mp ~i a imobilului inscris In CF nr. 117260 
Sacele, In suprafata de 433 mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 220. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile-terenuri situate 
In zona Bolnoc. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m . 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate ( 18 voturi pentru). H.C.L. nr. 221. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul 111-. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectu' ~ 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF nr. 
351 Cernatu -nr.top (644,645,646,647)/3/1. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 222. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF nr. 
114209 Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. I - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 223. 
D-nul Pre~edinte anunfa ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata , la proiectul de 

hotarare privind privind atestarea apartenenfei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In 
CF nr. 113715 Sacele. 

D-nul Pre$edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. l - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 224. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru modificarea ~i completarea HCL nr. 158/2020 privind aprobarea unor facilitati pe mijloacele de 
transport public local de calatori din Municipiul Sacele, apartinand S.C. Servicii Sacelene S.R.L. 

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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. 111-. 225. 
D-nul Pre~edinte anunfa ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului institufiilor ~i activitafilor finanfate 
integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020. 

D-na Coman Rodica ia cuvantul ~i explica In ce consta obiectul acestei rectificari. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind lndreptarea erorii materiale strecurate In H.C.L. nr. 196/30.07.2020 privind atestarea 
apartenenfei la domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului situat In intravilanul Municipiului Sacele, In 
suprafata de 43850 mp curti-constructii reprezentand earlier Electroprecizia - tronson III. 

0-1 Branzea Ovidiu spune ca este vorba de suprafata care a fost 1nscrisa In H.C.L. nr. 196/30.07 .2020, 
respectiv 43850 mp, lnscrisa In mod eronat, lntrucat 12216 mp sunt ocupafi de blocuri ~i alte construcfii, astfel 
ca suprafata care se va atesta ca ~i cartier Electroprecizia -tronson 3, este de 31634 mp (reprezetand strazi ~i 
zone verzi). 

D-nul Pre$edinte c ~efd-i ea de zi a fost epuizata $i, In consecinta, declara $edinta 1nchisa, drept 
pentru cares-a lntocm· p1~ etrfill · ces erbal. Orele: 16:36. 

PRE$EDINTELE $ D T ~\ 
CONSILIER LOC L,~ ~~ :J 

,.. ~t!I "' 
Ing. GADEA SOR c!1 ,. ,..,"'"'~" 

(\f)r'fJ, ,,, o1./~1·,n ...... 1,\0c 
\l t). ;;-tLV S I lJ U \., 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETtA 

Elaborat 
1

J, 
lnsp. Aciiroaie Elen,(_, 
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