
_) 

ROMANIA 
JUDETUL BRA~OV 

PRIMA.RIA MUNICIPIULLUI SACELE 
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273 .091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

HOTARAREA Nr. 94 Data: 28.04.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele din 

data de 25 martie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 28.04.2021. 
Analizand Referatul de aprobare nr. 40325/21 .04.2021 al initiatorului - Primar ing. Popa Virgil, 

precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului 
Local al Municipiului Sacele, 1n conformitate cu prevederile legale 1n materie; 

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

Avand In vedere Rapo1tul de specialitate nr. 40328/21.04.2021 al Compaitimentului 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 ait. 129, alin. (1); art. 133 alin. (1); ait. 134 alin. (1) lit. a); art. 138, alin. (13)- (17); ait. 
139 alin. (1); art 196 alin. (1) lit. a); ait. 197 alin. (1) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~ i completarile ulterioare, 

Nr. consilierilor 1n functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 

HOT ARA STE: 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 
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ANExA la H.C.L. 111-. 94128.04.2021 

JUDETUL BRASOV Nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 
lncheiat la data 25.03.2021, orele 15,00, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara, des:fa~urata In format de 
videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

Sedinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~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 mmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
) Municipiului Sacele din data de 25 februarie 2021 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
2. Proiect de hotarare privind lncetare de drept lnainte de expirarea duratei normale a mandatului de 

consilier local al d-lui POP A MARIUS-CRISTIAN ~i declararea ca vacant al locului de consilier local 
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3 ,4. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea exercitiului financiar, a situatiei realizarii investitiilor ~1 a 
repaitizarii profitului net pe anul 2021 a RPLP Sacele R.A.- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli ~i a Programului de investitii pe 
anul 2021 ale RPLP Sacele R.A.- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea exercitiului financiar pe anul 2020 al Societatii Servicii Sacelene 
S.R.L. ~i a Raportului Administratorului privind activitatea societatii pe anul 2020 - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

, 6. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transpo1t pe luna februarie 2021 pentru 
cadrele didactice $i personalul didactic auxiliar care 1$i des:fa~oara activitatea profesionala In alta 
localitate decat cea de re$edinta - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Sacele In cadrul Asociatiei 
Directia Pentru Monitorizarea ~i Protectia Animalelor pentru anul 2021- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii, In vederea scoaterii din functiune ~i valorificarii a unui 
autovehicul aflat In domeniul privat al Municipiului Sacele, din parcul auto propriu al Primariei 
Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele 
majore apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat obligate la munca In folosul 
comunitatii, precum $i pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor ~i a masurilor neprivative 
de libertate pentru anul 2021 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4; 
10. Proiect de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare 



a serviciilor pentru derularea masurilo1: educative prevazute de ,,Programul pentru ~coli al Romaniei" de 
catre Consiliul Local al Municipiului Sacele, respectiv Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

11 . Proiect de hotarare privind constituirea la nivelul UA T Sacele a unui grup de lucru In vederea 
indentificarii a~ezarilor informale ~i luarii in evidenta a acestora, stabilirea situatiilor persoanelor ~i 
imobilelor cuprinse in acestea, precum ~i pentru stabilirea masurilor de interventie pentru imbunatatirea 
conditiilor de locuit ~i asigurarea unor conditii decente de viata pentru persoanele vulnerabile - initiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere pensiune cu corp cladire 
cazare ~i restaurant", str. Col. Kiss Sandor, Munipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. · 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire pensiune-casa de 
vacanta"- str. Livezii, nr. 51 B, Municipiul Sacele- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzand solicitantii pentru locuinte ANL 
aflate pe raza Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzand solicitantii indreptatiti sa primeasca 
o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia de atribuire a spatiilor de locuit ce se afla 
in patrimonial Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

16. Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local in ,,Comisia de solutionare a constestaliilor 
privind repartizarea efectiva a locuintelor pentru tineri, destinate lnchirierii", locuinte aflate in 
administrarea Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

17. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sacele 
pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Gradinitei cu Program Normal nr. 4 - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentaliei tehnice ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul ,,Lucrari de reparatii ~i renovari la scarile de acces ~i rampa pentru persoanele cu handicap la 
Policlinica Municipiului Sacele" - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Sacele in cadrul Programului pentru 
sprijinirea eficientei ~i gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, aprobarea 
documentatiei tehnice (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,Modernizare ~i · -
reabilitare sistem de iluminat public in Cartierul Electroprecizia" - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

20. Proiect de hotarare pentru indreptarea erorii materiale cuprinse in H.C.L. 63/25.02.2021 privind atestarea 
apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului inscris in CF nr. 11 2688 Sacele
nr.top. 1954/112/7, In suprafata de 236 mp ~i a imobilului inscris in CF nr. 117323 Sacele 
nr.top.1954/1/2/7/ lin suprafata de 250 mp - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

21. Proiect de hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 238/24.10.2019 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public al Municipiului Sacele in domeniul public al Municipiului Bra~ov al 
imobilului situat in Bra~ov, Timi~-Triaj, identificat in CF nr. 152536 Bra~ov, nr.top. 8896/1/211 -
initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

22. Proiect de hotarare privind transmiterea rara plata in proprietatea Parohiei SF. Adormire I Satulung Sacele 
a imobilului teren inscris in CF nr. 117695 Sacele, in suprafata de 5262 mp, categoria de folosinta curti
constructii aflat in domeniul privat al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

A vize Comisiile 1, 2, 4; 
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23. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile 
situate 1n Ca1iierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

24. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile 
situate 1n Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 17 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotarare privind atestarea apartenetei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile 
situate 1n Cartierul Electroprecizia, zona Aleea Episcop Popeea bl. 1-3 - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

26. Proiect de hotarare privind alegerea Pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al Municipiului Sacele 
pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

27. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Sacele pentru anul 2020. 

28. Diverse. 
Informare Asociatia ASP AR Popeea; 

) 
lnformare solicitare informatii d-1 Fekete Florian Alexandru. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primm· - Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar - Ing. Geczi Gellert 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - c.j. Zamfir Geta 
- d-na Arhitect-~ef- Roznovat Alina 
- d-1 Branzea Ovidiu - ~ef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
- d-na P!rvu Nicoleta - ~ef Serviciu Asistenta Sociala 
- d-1 Balan Eugen - ~ef Biroul Investitii 
- d-1 Matei Ion - insp. Comp. Fond Locativ, Spatii cu alta destinatie 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, 1n vederea prevenirii cazurilor de infectare 
cu coronavirusul SARS-COV-11, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 25.03.2021 se desra~oara In 
format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 

~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Geczi Gellert. 
I D-1 Pre~edinte anunta ca sunt 17 consilieri locali conectati, mmand ca d-na consilier local Balint 
Tunde Sara sa se conecteze ~i dumneaei. D-1 Pre~edinte declara ~edinta deschisa, mentionand ca atunci cand 
se va conecta ~i d-na consilier local Balint, va participa la lucrarile ~edintei de astazi . 

D-1 Pre~edinte anunta ca s-au conectat toti consilierii locali 1n functie ~i propune, ca lnainte de 
lnceperea ~edintei, sa se pastreze un moment de reculegere 1n memoria d-lui Vasile Lata, fost primar al 
Municipiului Sacele ~i a d-lui Barcsa Marton, consilier local UDMR 1n legislaturile 1996-2000 ~i 2000-
2004. 

D-1 Pre~edinte da cuvantul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul nominal. 
D-na Secretar General face apelul nominal, 1n conformitate cu prevederile legale 1n vigoare. 
La ~edinta participa toti cei 18 consilieri locali In functie. 
D-1 Pre~edinte da cuvantul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
D-1 Primm· face cunoscut temeiul legal 1n baza caruia functioneaza suplimentarea ordinii de zi ~i 

anunta care este proiectul de hotarare avut 1n vedere, respectiv: 
27. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar la constituirea familiei -

initiator Primar Ing. Popa Virgil. 
D-nul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi ~i ordinea de zi astfel cum a fost suplimentata ~i se 

aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). 
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D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Sacele din data de 25 februarie 2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
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. 66. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind lncetare de drept lnainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui 
POP A MARIUS-CRISTIAN ~i declararea ca vacant al locului de consilier local din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 consilieri locali nu paiticipa la vot 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil , cu discutii In plen 
Comisia nr. 3 - aviz nefavorabil, cu 2 voturi pentru, 3 voturi lmpotriva 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 consilieri PNL nu participa la vot. 
D-l Paraipan George Horafiu ia cuvantul ~i anunta ca grupul PNL nu paiticipa la vot, ca ~i motiv, din 

punctul dumnealor de vedere, fundamentarea proiectului de hotarare privind lncetare de drept lnainte de 
expirarea duratei n01male a mandatului de consilier local al d-lui POPA MARIUS-CRISTIAN a fof 
subiectiva ~i nu sunt de acord, ca urmare considera ca nu este legala fundamentarea proiectului de hotarare, 
fapt pentru care nu vor paiticipa la vot. Dumnealui mai spune ca a lnteles ca zilele trecute s-a pierdut un 
proces de catre Primaria Sacele cu un alt consilier local. 

D-1 Pre~edinte spune ca aceste discutii nu fac obiectul prezentului proiect de hotarare, mentionand ca 
daca sunt discutii strict pe acest proiect, se vor face acum, alte discutii se vor purta la sectiunea ,,Diverse". 

D-na Secretar General spune ca dorqte sa faca precizarea ca proiectele de hotarare nu sunt 
fundamentate subiectiv, ci pe text de lege, iar In ceea ce prive~te interpelarea d-lui consilier local Paraipan 
cu privire la un proces pierdut de Primaria Municipiului cu un consilier local, Primaria nu a pierdut nici un 
proces de acest tip, procesul In cauza a fost lntre Institutia Prefectului Judetului Bra~ov ~i acel domn 
consilier local. Dumneaei mai spune ca la ~edintele pe comisii de specialitate, d-l Popa Marius-Cristian a 
afomat ca In cursul zilei de miercuri se va prezenta avocatul dumnealui pentru a depune documente, dar nu 
s-a primit nici un document In acest sens, s-a primit doar un e-mail de la d-1 Popa prin care prezenta starea 
de fapt ~i a~a cum a explicat ~i la ~edintele pe comisii de specialitate, singurul document care a fost primit 
In instiutia noastra este din 3 ma1tie 2021, de la Curtea de Apel, prin care se aduce la cuno~tinta faptul ca In 
perioada 3 martie - 31 maitie 2021 d-1 Popa Marius-Cristian este In arest la domiciliu, mentionand ca nu 
exista nici Ordin emis de Prefectul judetului Bra~ov de suspendare, cum stipuleaza art. 203 pe care s-au 
fundamentat consilierii PNL, dar trebuia sa aiba In vedere ~i alin. (2) al articolului mai sus invocat, conforri. 
caruia instata comunica Prefectului, iar acesta In 48 ore de la comunicare emite Ordinul de suspendare, nu 
noi facem acest lucru, iar ceea ce ne transmite d-l Popa In acel e-mail, acele link-uri de portal, nu constituie 
probe ~i nu sunt acte la dosar, nu ne sunt opozabile. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 10 voturi pentru, cu mentiunea ca 8 consilieri 
locali - formatiunea politica PNL, nu participa la vot, respectiv d-na Balint Tunde Sara, d-na Paniti Izabella, 
d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-1 Paraipan George Horatiu, d-1 Florescu Marius, d-1 Costea 
Catalin - Ionut ~i d-l Glndac Nicolae). H.C.L. m., 67. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea exercitiului financiar, a situatiei realizarii investitiilor ~i a repaitizarii profitului net 
pe anul 2021 a RPLP Sacele R.A. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 68. 
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D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4· de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli ~i a Programului de investitii pe anul 2021 ale 
RPLP Sacele R.A. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu indreptarea erorilor materiale 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discutii in plen (au fost indreptate erorile materiale). 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 69. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare hotarare pentru aprobarea exercitiului financiar pe anul 2020 al Societatii Servicii Sacelene S.R.L. 
~i a Raportului Administratorului privind activitatea societatii pe anul 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 voturi impotriva 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, consilierii PNL se abtin. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 10 voturi pentru, 8 abtineri ( d-na Balint Tunde 

Sara, d-na Paniti Izabella, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-1 Paraipan George Horatiu, d-1 
Florescu Marius, d-1 Costea Catalin - Ionut ~i d-1 Gindac Nicolae). H.C.L. nr. 70. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transp01i pe luna februarie 2021 pentru cadrele 

didactice ~i personalul didactic auxiliar care i~i desra~oara activitatea profesionala in alta localitate decat cea 
de re~edinta. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor 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. 71. 
D-1 Pre~edinte anunta ca nu participa la vot la urmatorul punct de pe ordinea de zi, avand in vedere 

calitatea dumnealui de reprezentant in Asociatia care face obiectul acestui proiect de hotarare ~i 
mentioneaza, totodata, ca nu are nici un interes patrimonial, dar, ca de fiecare data, i~i manifesta dreptul de a 
nu patiicipa la vot. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea cuantumului cotizatiei Municipiului Sacele in cadrul Asociatiei Directia Pentru 

Monitorizarea ~i Protectia Animalelor pentru anul 2021. 
1 D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu 16 voturi, pentru 1 abtinere - d-na Popescu 

Gabriela (d-1 Geczi Gellert nu participa la vot). H.C.L. nr. 72. 
D-1 Pre~edinte spune ca s-a transmis ~i materialul solicitat in cursul zilei de astazi. 
D-na Paniti Izabella spune ca era oportun sa se discute inainte de vot cu privire la materialul transmis. 
D-1 Pre~edinte intreaba daca a solicitat cuvantul in acest sens. 
D-na Paniti Izabella spune ca d-1 Prqedinte nu a initiat o discutie pe acesta tema. 
D-1 Pre~edinte spune ca discutiile se initieaza in momentul in care in comisii se solicita acest lucru, ori 

pe comisii s-a dat aviz favorabil , a exista o solicitare ~i s-a transmis un material in acest sens, iar dumnealui a 
dat in ~edinta pe comisii de specialitate explicatii pe acest subiect. 

D-na Paniti Izabella spune ca s-a discutat de depunerea unui amendament intr-o comisie, motiv pentru 
care s-a ~i depus acel amendament ~i mentioneaza ca era foarte important ca cei care au participat la comisia 
de buget sa primeasca acel material ~i ca era corect ca toti colegii sa primeasca acele explicatii care au fost 
oferite de d-1 Pre~edinte. 
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D-l Pre~edinte spune ca 1n documentul care a fost 1naintat au fost formulate explicatii punctuate, iar 
daca pe viitor cineva are nevoie de explicatii, este deschis la discufii, inclusiv sa se mearga 1mpreuna la o 
vizita la adapost. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca dore~te sa faca mentiunea ca nu a fost vorba de un 
amendament, ci o solicitare de informatii. 

D-1 Pre~edinte spune ca, daca pe viitor se dore~te a se formula amendamente sau se doresc discutii, 
aceste lucruri trebuie sa se consemneze 1n lucrarile comisiei, este foarte important ca 1n cazul 
amendamentelor sa se poata verifica pana la ~edinta 1n plen baza legala a acestora. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca este necesar ca toti consilierii locali sa faca distinctia 
1ntre o adresa de solicitare informatii ~i un amendament, mentionand ca amendamentul intervine asupra 
respectivului proiect de hotarare, 1ntr-un fel sau altul. 

D-1 Pre~edinte reitereaza faptul ca, daca se mai doresc informatii, exista transparenta pe acest subiect. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea casarii, 1n vederea scoaterii din functiune ~i valorificarii a unui autovehicul aflat 
1n domeniul privat al Municipiului Sacele, din parcul auto propriu al Primariei Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor 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. 73. 
D-1 Pre~edinte propune ca sa se treaca la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele majore apte 
de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat obligate la munca 1n folosul comunitafii, precum 
~i pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor ~i a masurilor neprivative de libertate pentru anul 
2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor 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. 74. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind neasumarea responsabilitatii organizarii ~i derularii procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor ~i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea masurilor educative prevazute de ,,Programul pentru ~coli al Romaniei" de catre 
Consiliul Local al Municipiului Sacele, respectiv Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 vot 1mpotriva ~i 1 abtinere 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

1-

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru, 1 abtinere (d-na Popescu 
Gabriela). H.C.L. nr. 75. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind constituirea la nivelul UAT Sacele a unui grup de lucru 1n vederea indentificarii a~ezarilor 
informale ~i luarii in evidenta a acestora, stabilirea situatiilor persoanelor ~i imobilelor cuprinse in acestea, 
precum ~i pentru stabilirea masurilor de interventie pentru 1mbunatatirea conditiilor de locuit ~i asigurarea 
unor conditii decente de viata pentru persoanele vulnerabile. 

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. 76. 
D-1 Paraipan George Horatiu solicita o interpelare. 
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D-1 Pre~edinte spune ca ar fi oportun ca discutiile sa aiba loc inainte de a fi adoptat proiectul de hotarare. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca nu a putut face acest lucru din cauza stilului propriu in care se 

pune problema de catre d-1 Pre~edinte. 
D-1 Pre~edinte spune ca daca exista observatii asupra unui proiect de hotarare, acestea sa se faca lnainte 

de adoptarea proiectului, sa nu se solicite discutii dupa, iar in cadrul ~edintelor pe comisii de specialitate, la 
intocmirea proceselor verbale, sa se mentioneze acest lucru. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca va lua cuvantul la sectiune de diverse. 
D-1 Pre~edinte spune ca nu este vorba de un ,,stil propriu", ci de aplicarea Regulamentului de Organizare 

~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la pro~ectul de 

hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere pensiune cu corp cladire cazare ~i 
restaurant", str. Col. Kiss Sandor, Munipiul Sacele. 

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. 77. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire pensiune-casa de vacanta"- str. 
\ 'Livezii, nr. 51 B, Municipiul Sacele. 

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. 78. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzand solicitantii pentru locuinte ANL aflate pe raza 
Municipiului Sacele. 

) 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor 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. 79. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzand solicitantii lndreptatiti sa primeasca o 
locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita de Comisia de atribuire a spatiilor de locuit ce se afla 
in patrimonial Municipiului Sacele. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor 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. 80. 

D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind desemnarea unui consilier local in ,,Comisia de solutionare a contestatiilor privind 

repartizarea efectiva a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii", locuinte aflate in administrarea 
Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea ca d-na consilier local Miron Laura-lonela sa faca parte 
din comisie. 

D-1 Pre!?edinte anunta ca votul este secret 
Se da citire votului secret, respectiv d-na Miron Laura-lonela: 17 voturi pentru, 1 lmpotriva. H.C.L. nr. 

81. 
D-nul Pre!?edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sacele pentru a face 
parte din Consiliul de Administratie al Gradinitei cu Program N01mal nr. 4. 

D-nul Pre!?edinte solicita Comisiilor 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, cu propunerea ca d-na consilier local Miron Laura-Ionela sa faca parte 

din Consiliul de administratie la Gradinitei cu Program normal nr. 4. 
D-l Pre!?edinte anunta ca votul este secret 
Se da citire votului secret, respectiv d-na Miron Laura-lonela: 17 voturi pentru, 1 lmpotriva. H.C.L. nr. 

82. 
D-nul Pre!?edinte anunta ca se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnice !?i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
,,Lucrari de reparatii !?i renovari la scarile de acces ~i rampa pentru persoanele cu handicap la Policlinica 
Municipiului Sacele". 

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. 83. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Sacele In cadrul Programului pentru sprijinirea eficientei 
~i gestionarii inteligente a energiei In infrastructura de iluminat public, aprobarea documentatiei tehnice 
(DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,Modernizare ~i reabilitare sistem de iluminat 
public In Cartierul Electroprecizia". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, 
Comisia nr. 2 - aviz favorabi l 
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. 84. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru lndreptarea erorii materiale cuprinse In H.C.L. 63/25.02.202 1 privind atestarea apartenentei 
la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF nr. 112688 Sacele-nr.top. 1954/ 1/2/7, In 
suprafata de 236 mp ~i a imobilului lnscris In CF nr. 117323 Sacele nr.top.1954/ 112/7/ 1 In suprafata de 250 
mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 85. 
D-nul Pre!?edinte anunta ca se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru completarea Hotararii Consiliului Local nr. 238/24.10.2019 privind aprobarea trecerii din 
domeniul public al Municipiului Sacele In domeniul public al Municipiului Bra!?OV al imobilului situat In 
Bra!?OV, Timi~-Triaj , identificat In CF nr. 152536 Bra~ov, nr.top. 8896/ 1/2/1. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
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Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia ru'. 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. 86. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind transmiterea rara plata In proprietatea Parohiei SF. Adormire I Satulung Sacele a imobilului 
teren lnscris In CF nr. 117695 Sacele, In suprafata de 5262 mp, categoria de folosinta curti-constructii aflat 
In domeniul privat al Municipiului Sacele. 

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. 87. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile situate In 
Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36. 

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 m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 88. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile situate In 
Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 17. 

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 17 voturi pentru (d-1 Florescu Marius nu are 

conexiune momentan). H.C.L. nr. 89. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind atestarea apartenetei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile situate In 
Cartierul Electroprecizia, zona Aleea Episcop Popeea bl. 1-3. 

1 
\ D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor 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. 90. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind alegerea Pre~edintelui de ~edinta al Consiliului Local al Municipiului Sacele pentru 
perioada 01.04.2021-30.06.2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu propunere, respectiv d-1 Paraipan George Horatiu, din partea PNL 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu doua propuneri, din partea PNL, d-na consilier local Stoica, 1-a propus 

pe d-1 Paraipan George Horatiu, iar d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia, din partea PSD, 1-a 
propus pe d-1 consilier local Geczi Gellfat. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i face precizarea ca propunerile se supun la vot In ordinea formularii 
acestora. 
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Se supune la vat prima propunere farmulata, respectiv In persoana d-lui Paraipan George Horatiu ~i se 
respinge cu 8 voturi pentru, 9 lmpotriva (d-l Toth Sandor, d-l Jitaru Gheorghe, d-l Medianu Gheorghe, d-na 
Voicescu Nicoleta Teonia, d-na Miron Laura-Ionela, d-na Coman OFelicia, d-l Jonas Andras, d-l Munteanu 
Gheorghe, d-l Cretu Valentin), 1 abtinere (d-l Geczi Gellert), apoi se supune la vat cea de-a doua propunere, 
In persoana d-lui Geczi Gellert ~i se aproba cu 10 voturi pentru, 3 lmpotriva ( d-na Popescu Gabriela, d-na 
Stoica Gabriela ~i d-1 Costea Catalin-Ionut) ~i 5 abtineri (d-1 Paraipan George Horatiu, d-na Paniti Izabella, 
d-1 Florescu Marius, d-na Balint Tunde Sara, d-1 Glndac Nicolae). H.C.L. nr. 91. 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar la constituirea familiei. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca este vorba despre acela~i proiect de hotarare ca ~i anul 
trecut, doar ca trebuie aprobat pentru bugetul din anul 2021, fiind vorba despre un sprijin financiar acordat la 
constituirea familiei pentru cei aflati la prima casatorie. 

D-na Stoica Gabriela lntreaba daca exista un regulament In acest sens care sta la baza primirii 
sprijinului financiar de catre cupluri. 

D-na Secretar General spune ca conditiile care stau la baza acordarii sprijinului financiar la constituirea 
familiei sunt enumerate In proiectul de hotarare. 

D-1 Paraipan George Horatiu lntreaba daca potentialii beneficiari se pot muta din Bra~ov sau din alta 
parte pe o perioada de 6 luni la Sacele, pentru a primi sprijinul, iar apoi sa se mute lnapoi. 

D-na Secretar General spune ca eel putin unul dintre soti trebuie sa aiba domiciliul sau re~edinta timp 
de 6 luni nelntrerupt pe raza UAT Municipiul Sacele, lnainte de depunerea cererii pentru sprijinul financiar. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca dumnealui a lntrebat daca un cuplu se poate muta cu 6 lun' 
lnainte de casatorie In Sacele, sa ia banii, iar apoi sa piece. 

D-na Secretar General spune ca nu putem sa lngradim cuiva dreptul de a se muta In alta parte, de a-~i 
schimba domiciliul. 

D-1 Pre~edinte spune ca conditiile sunt destul de clar stipulate. 
D-na Secretar General spune ca aceste conditii se regasesc In proiectul de hotarare ~i var fi transpuse In 

hotararea de Consiliu ~i lntreaba daca se dore~te insererarea altar conditii. 
in conditiile In care nu se doresc completari, se supune la vat proiectul de hotarare ~i se aproba cu 

unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 92. 
D-1 Pre~edinte spune ca pe ordinea de zi a fast lnscris ~i Raportul de activitate al Primarului 

Municipiului Sacele pentru anul 2020 ~i lntreaba daca sunt discutii pe acest subiect, cum nu se lmegistreaza 
interpelari, anunta ca se trece la sectiunea Diverse, unde s-a primit o infarmare din partea Asociatiei ASP AR 
Popeea, Asociatiei de parinti, In legatura cu o situatie ridicata la ~coala Gimnaziala nr. 4 ~i lntreaba daca 
sunt lntrebari cu privire la acest punct, mentionand ca a citit materialul ~i trebuie vazut, pe viitor, In ce 
conditii se poate da curs acestei solicitati, care este destul de complexa ~i complicata. Dumnealui mai spune 
ca exista o infarmare - solicitare infarmatii d-1 Fekete Florian Alexandru, care, deasemenea a fast transmisa. 

D-1 Pre~edinte spune ca, deoarece se afla la sectiunea de Diverse, ar dori sa dea citire art. 27 alin. (7) 
din Regulamentul de organizare ~i functionare al Consiliului Local, respectiv: ,,Consilierii locali participa l~ 
dezbateri In ordinea lnscrierii la cuvant. Consilierii locali sunt obligati ca in cuvantul lor sa se refere exclusiv 
la problema care formeaza obiectul dezbaterii" ~i atrage atentia ca daca consilierii locali doresc sa aiba 
discutii pe orice punct de pe ordinea de zi, cu privire la subiectul dezbatut ~i nu la alte subiecte, se poate face 
acest lucru, In conditiile stipulate de Regulamentul de Organizare ~i Functionare aprobat de Consiliul Local, 
lnainte de supunerea spre aprobare a respectivelor puncte de pe ordinea de zi, nu dupa asta. in cazul In care 
se doresc anumite discutii la proiectele lnscrise pe ordinea de zi, acest lucru trebuie solicitat In cadrul 
~edintelor pe comisii de specialitate, pentru a fi consemnat In procesul verbal ~i In momentul In care se da 
citire avizului, se poate vedea daca s-au solicitat discutii. Dumnealui intreaba daca sunt ~i alte discutii la 
diverse. 

D-l Paraipan George Horatiu spune ca are 5 puncte pe care dore~te sa le supuna atentiei Consiliului 
Local, dintre care 2 sunt cu privire la proiecte lnscrise pe ordinea de zi a ~edintei de astazi, astfel la 
punctul 5 de pe ordinea de zi, ar propune Administratorului ~i Consiliului de Administratie al Societatii 
Servicii Sacelene S.R.L. sa prezinte, In eel mai scmt timp, un plan de redresare al firmei, intrucat nu se 
poate sa se stea cu nivelul acesta de rezultate de exercitiu financiar, a~a cum a mai afirmat ~i cand s-a 
discutat bugetul ~i exercitiul financiar al Servicii Sacelene, deci propunerea dumnealui este sa se prezinte 
un plan de redresare ~i de aducere la linia de plutire a societatii, daca pot face a~a ceva, daca nu, sa se 
gaseasca o alta solutie; a doua interpelare este cu privire la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, unde voia 
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sa propuna comisiei constituite sa gandeasca o procedura de lucru, nu neaparat un regulament, cum sa 
abordeze respectivele lucrari. 

Dumnealui mai spune ca po~ta din Sacele solicita o discutie cu executivul cu privire la doleanta lor 
de a se efectua plati de taxe ~i impozite ~i la Po~ta din Sacele. 0 alta problema pe care dore~te sa o 
abordeze este situatia deszapezirii de anul acesta pe raza Municipiului Sacele, care a generat nemultumiri 
In randul populatiei ~i diverse probleme, iar ultimul punct este cu privire la faptul ca In urma cu 2 ani, In 
mandatul trecut a fost adoptata o HCL cu privire la transmiterea ~edintelor Consiliului Local, care ar 
trebui sa se puna In aplicare, ori, In mandatul dumnealor ~edintele nu au fost transmise, iar cetatenii 
lntreaba despre acest lucru, In caz contrar, ar trebui abrogata acea hotarare. 

D-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca dore~te sa intervina legat de incidenta cumulata a cazurilor de 
infectare cu virusul Sars COV II, mentionand ca de cateva zile suntem la incidenta de 5 la mia de 
locuitori ~i recomanda vaccinarea, mentionand ca s-a discutat sa se deschida ~i al doilea flux la Sacele, 
cu Pfizer, iar In ceea ce prive~te activitatea Spitalului, acesta este plin, toate cele 54 de locuri sunt 
ocupate. 

D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, In consecinta, declara ~edinta lnchisa, 
drept pentru cares-a lntocmit prezentul Proces verbal. Orele: 16: 10. 

} 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

) 
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