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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 28.04.2021, orele 15,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 

videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) 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 ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 25 martie  2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 15 aprilie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 2021- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna martie 2021 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 prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării 

accesoriilor  prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020,  astfel cum a fost modificat prin 

H.C.L. nr. 5/2021 ,,privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării 

accesoriilor prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020ˮ- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1,  4. 

6. Proiect de hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor 

speciale  pentru anul 2022- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4;  

8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea Municipiului Săcele, în calitate de Lider de 

proiect, la implementarea proiectului  ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și 

tinerii din teritoriul SDL Gârcini”, cod proiect 142450, precum și aprobarea cotelor de cofinanțare - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1,  3, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale  Spitalului Municipal  

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 3, 4;  

https://www.municipiulsacele.ro/documente/2021/consiliul-local/hcl-2021/hcl-ian-2021/5-07-01-2021.pdf
https://www.municipiulsacele.ro/documente/2021/consiliul-local/hcl-2021/hcl-ian-2021/5-07-01-2021.pdf
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Săcele pentru 

perioada 2021-2025 - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Servicii Săcelene S.R.L. - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Servicii Săcelene 

S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1,  4; 

13. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii 

Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei 

lemnoarse pentru partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, partida 200/ 2100156800300  din 

U.P. VI Tărlung , partida 208/2100156800330 și  partida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra  

Mare– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc  

unui număr de 17 pensionari silvici – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

proiectul „Construire rampă și scări de acces  în  Policlinica Municipiului Săcele” – iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1,  ap. 9, către titularul contractului de închiriere –  iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru 

finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de 

interes local - iniţiator   PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4; 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de 

acordare a  finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4;   

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,,privind aprobarea 

înființarii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Săcele si a Regulamentului de 

Organizare si Funcționare”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

21. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 6/07.01.2021 privind aprobarea achiziționării 

serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul 

dosarului nr. 3922/62/2020, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe 

rolul Tribunalului Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 4; 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului 

înscris în CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei 

de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în 

suprafață de 1923 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

23. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului 

înscris în  CF nr. 116453 Săcele – nr.cad 116453 în suprafață de 102 mp și  a imobilului înscris în CF nr. 

116454 Săcele- nr.cadastral 116454 în suprafață de 94 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 2, 4; 
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24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului 

înscris în CF nr. 114144 Săcele în suprafață de 145 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului 

înscris în CF nr. 109244 Săcele – nr.cadastral 109244 în suprafață de 198 mp- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.   

 Avize Comisiile 1, 2, 4; 

26. Proiect de hotărâre privind  transmiterea  fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Săcele- Gărcini  a 

imobilului teren înscris în CF nr. 106953 Săcele, în suprafață de 1013 mp, categoria de folosință curți- 

construcții, proprietatea Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.   

 Avize Comisiile 1, 2, 4; 

27. Proiect de hotărâre privind însușirea și  aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în 

vederea modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele – nr.top  442,443 – situat in 

Municipiul Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.   

 Avize Comisiile 1, 2, 4; 

28. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.08.2019 privind  scoaterea  

definitivă  din  fondul  forestier  a  suprafeței  de  teren de 15400  mp  înscrisă în C.F. nr. 114141,  sub 

nr.cadastral 114141,  proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600  mp, înscrisă în C.F. nr.  

114142,  sub nr.cadastral 114142, proprietar Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.   

 Avize Comisiile 1, 2, 4; 

 

 

 

29. Diverse. 

- Informare Asociația Zestrea Săceleană  - solicitare aviz amplasare monument; 

- Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin 

Decizia nr. 7/23.03.2021; 

- Informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin 

Decizia nr. 24/20.02.2014 de către S.C. Servicii Săcelene S.R.L.; 

- Informare Asociația Despărțământul Astra ,,Frații Popeeaˮ. 

 

 

 

  

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 Arhitect-Șef – Roznovăț Alina 

- d-l Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Mircioiu Sebastian – Șef Serviciu Impozite și Taxe Locale 

- d-l Bălan Eugen – Șef Biroul Investiții 

- d-l Matei Ion – insp. 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 28.04.2021 se desfășoară în 

format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            Ședința este prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi  Gellért.  

        D-l Președinte dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul nominal și pentru a oferi 

câteva precizări. 

D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

La ședință participă toți cei 18 consilieri locali în funcție.  
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D-na Secretar General spune că, înainte de a se intra în ordinea de zi propriu-zisă, dorește să aducă la 

cunoștință Consiliului Local un aviz de legalitate pentru H.C.L. nr. 67/25.03.2021, despre care s-a  afirmat 

că acel punct de pe ordinea de zi ar fi ilegal, menționând că are răspunsul de la Instituția Prefectului 

Județului Brașov în acest sens, căruia îi dă citire. Totodată, mai spune că în această adresă este primul aviz, 

care se referă doar la această hotărâre și că, fără a solicita noi, Instituția Prefectului Județului Brașov ne-a 

comunicat și avizul global pentru hotărârile Consiliului Local  de la nr. 66 la nr. 91, unde este inclusă și 

această hotărâre, acestea fiind adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, fapt pentru care nu 

există nici un motiv pentru a se promova acțiuni în instanța contencios administrativ de către instituția mai 

sus indicată. D-na Secretar General mai spune că aceste avize la care a făcut referire pot fi consultate de 

către cei interesați și consideră că acest lucru este o dovadă a faptului că până la acest moment nu s-a adoptat 

nici o hotărâre în mod ilegal.  

D-l Președinte 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 proiectele de hotărâre avute în vedere, respectiv:  

   29. Proiect de hotărâre pentru actualizarea unor prevederi din anexele 1 și 2 ale  H.C.L. nr. 82/24.04.2018 

privind aprobarea documentatiei tehnico economice și a indicatorilor tehnico- economici pentru investitia 

pentru proiectul „Construire corp nou clădire la școala generală  

nr. 5” – inițiator Primar Ing. Popa Virgil; 

   30. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul 

Săcele pentru anul 2021– inițiator Primar Ing. Popa Virgil; 

   31. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării către persoane fizice,  a  lemnului rotund pentru 

industrializare cu diametrul >= 24 cm, clasa C , respectiv lemn de foc, rezultat în urma producerii de 

dobărâturi și rupturi de zăpadă – inițiator Primar Ing. Popa Virgil; 

    32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numitei Paniti Izabella la dreptul de 

proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.822 mp, înscris în CF nr. 115710 Săcele, reprezentând 

parte din strada Lanurilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – inițiator Primar 

Ing. Popa Virgil; 

     33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra 

imobilului – teren în suprafață de 1.394 mp, înscris în CF nr. 102257 Săcele, reprezentând parte din strada 

Gospodarilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – inițiator Primar Ing. Popa 

Virgil; 

     34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr. 102148 Săcele, reprezentând 

parte din strada Cocorului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – inițiator Primar 

Ing. Popa Virgil. 

           D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 6 puncte expuse anterior și se 

aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru) și ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată și se aprobă  cu 

unanimitate (18 voturi pentru). 

 D-na Secretar General ia cuvântul și spune că ar trebui ca la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi, care o 

vizează pe d-na consilier local Paniti Izabella, dumneaei nu ar trebui să participe la vot. 

            D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că nu-și va exercita votul la punctul nr. 32 de pe ordinea de 

zi, întrucât este vorba despre proprietatea dumneaei.    

            D-nul Preşedinte reiterează, pentru a se consemna în proceul verbal, faptul că la punctul nr. 32 de pe 

ordinea de zi suplimentată d-na consilier local Paniti Izabella nu participă la deliberări și nu își exercită 

votul. 

             D-na Secretar General ia cuvântul și anunță că toate ședințele Consiliului Local vor fi înregistrate și 

postate pe site-ul oficial al instituției, menționând că s-a discutat cu firma de IT care a precizat că nu este 

posibilă transmiterea live. 

             D-nul Preşedinte spune că acolo unde sunt amendamente pe baza avizelor date în comisii, se va da 

citire acestora și se vor supune la vot, după caz, iar în situația în care se doresc discuții punctuale și scurte 

pentru alte proiecte de pe ordinea de zi, în cazul în care aceste discuții, nu au fost consemnate în cadrul 

ședințelor pe comisii de specialitate, să fie semnalate, prin ridicare mâinii în timp util, nu după aprobarea 

proiectului de hotărâre.  
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           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 ordinare a Consiliului Local al  Municipiului 

Săcele din data de 25 martie  2021.   

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr.  94. 

       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  

hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al  Municipiului 

Săcele din data de 15 aprilie 2021. 

        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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr.  95.                       

D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul 

 de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul I al anului 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 96. 

      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 martie 2021 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 (18 voturi). H.C.L. nr. 97. 

         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării 

accesoriilor  prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020,  astfel cum a fost modificat prin H.C.L. 

nr. 5/2021 ,,privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării accesoriilor 

prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020ˮ.  

        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 (18 voturi). H.C.L. nr. 98. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

 hotărâre pentru  stabilirea şi aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a taxelor speciale  pentru anul 

2022.   

        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendament din partea  formațiunii PNL  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu mențiunea d-nei Popescu Gabriela care solicită taxarea celebrării 

căsătoriilor în are liber  

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că acesta este obiectul proiectului de hotărâre. 

https://www.municipiulsacele.ro/documente/2021/consiliul-local/hcl-2021/hcl-ian-2021/5-07-01-2021.pdf
https://www.municipiulsacele.ro/documente/2021/consiliul-local/hcl-2021/hcl-ian-2021/5-07-01-2021.pdf
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D-na Stoica Gabriela face completare că este pentru domeniul privat. 

D-na Secretar General spune că în amendamentul depus de d-na consilier local Gabriela Stoica nu se 

specifică acest lucru. 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendament din partea formațiunii PNL. 

D-na Secretar General dă citire amendamentului formulat, respectiv se instituie taxa pentru oficierea 

căsătoriilor în afara sediului instituției, respectiv pe domeniul privat,  la solicitarea în scris  a celor doi soți, 

cu acordul scris al proprietarului, respectiv 1000 lei. 

D-na Secretar General spune că are de făcut câteva precizări înainte de supunerea la vot a 

amendamentului, respectiv faptul că Legea nr. 47 din 3 aprilie 2020 modifică alineatul (2) al art. 24 din 

Legea nr. 119/1996, iar modificarea este după cum urmează: ,,Căsătoria se poate încheia și în afara sediului 

serviciului public comunitar de evidență a persoanelor sau, după caz, al primăriei competente, cum ar fi 

grădinile publice, parcurile, muzeele și alte locuri în aer liber, la cererea viitorilor soți, cu aprobarea 

primaruluiˮ.  Dumneaei mai spune că, în urma acestor modificări legislative, colegii de la Evidența 

Persoanelor au formulat o adresă către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov – 

Serviciul Stare Civilă prin care au solicitat o detaliere asupra a ceea ce înseamnă ,,alte locuri în aer  liberˮ.  

D-na Secretar General dă citire răspunsului formulat de către Direcția Județeană Comunitară de 

Evidență a Persoanelor Brașov. 

        D-l Președinte spune că din cele expuse anterior a înțeles că acel amendament formulat excede cadrul 

legal, iar atât timp cât legiutorul stabilește clar condițiile în care se pot oficia ceremoniile de căsătorie, 

Consiliul Local nu poate adopta o hotărâre în al cărei conținut să fie articole care exced cadrul legal și 

consideră că trebuie să ne limităm la cele reglementate de legislația în vigoare. Dumnealui consideră că  

sintagma ,,alte locuri în aer  liberˮ poate să se refere și la curtea unui restaurant, întrucât legiutorul nu mai 

specifică dacă este public sau privat. 

 D-na Stoica Gabriela solicită trasmiterea adresei căreia i-a dat citire d-na Secretar General, care este 

din 7 aprilie. 

           D-na Secretar General spune că se va transmite și menționează că adresa noastră este din 7 aprilie, 

răaspunsul lor a fost formulat în 14 aprilie și a intrat la noi în 21 aprilie și că, împreună cu răspunsul 

transmis, ni s-a comunicat și acea metodologie cu privirea la încheierea căstoriilor în afara sediului. 

 D-l Președinte întreabă colegii de la PNL dacă, în urma acestor clarificări, își mai susțin 

amendamentul, întrucât, după cele precizate anterior, acesta excede cadrul legal. 

           D-na Stoica Gabriela spune că dacă ar fi știut de conținutul acelei adrese înainte de formularea 

amendamentului, ar fi formulat altfel sau nu l-ar fi înaintat, pentru că așa cum a afirmat și d-l Președinte, la 

alte locuri în aer liber te-ai fi gândit că se poate și în privat, la un restaurant. 

           D-l Paraipan George Horațiu spune că legea nu interzice celelalte locuri. 

   D-na Stoica Gabriela spune că dacă în data de  26 aprilie primea acea adresă care a intrat în Primărie 

în 21, nu mai formula respectivul amendament, știind la ce se referă și ,,alte locuri în aer  liberˮ.  

 D-na Secretar General spune că atunci când acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, ne-am 

documentat în acest sens, motiv pentru care s-a solicitat și acel punct de vedere de la Direcția Județeană 

Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov, iar dacă răspunsul era altul și proiectul de hotărâre ar fi  avut 

un alt conținut. 

        D-l Președinte spune că și dumnealui a aflat de aceste prevederi legale în cursul acestei zile, dar i se par 

destul de logice și inteligibile și reiterează faptul că amendamentul propus excede cadrul legal. 

        D-l Paraipan George Horațiu spune că dumnealui înțelege că legea nu interzice desfășurarea 

evenimentului pe domeniul privat. 

        D-l Președinte spune că nu este așa, legea specifică clar locurile unde se pot desfășura aceste ceremonii,  

dacă ar fi fost o prezentare generală, așa cum a fost înainte de apariția acestor modificări legislative, pentru 

că înainte  a mai fost o perioadă în care era posibilă căsătoria în afara instituției, fără a se preciza cu claritate 

locurile în care se poate face, dar ulterior legea a interzis acest lucru, pentru ca acum să se revină cu 

posibilitatea efectuării ceremoniiilor în afara instituției, dar cu precizarea strictă a locurilor unde se permite 

acest lucru. 

      D-na Secretar General spune că Consiliul Local poate să decidă pe domeniul public și privat al 

Municipiului Săcele. 

      D-l Președinte spune că Consiliul Local nu poate să decidă pe proprietatea privată. 

      D-l Paraipan George Horațiu spune că  dumnealui crede că în cadrul UAT-ului se pot desfășura 

ceremoniile, cu protecția documentelor. 
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      D-na Secretar General spune că sunt noțiuni diferite, Consiliul Local are competențe să decidă doar 

pentru domeniul public și privat al Municipiului Săcele. 

      D-l Paraipan George Horațiu spune că  cel mai bine este să le fie trimisă legislația în materie. 

      D-na Secretar General spune că s-a dat citire cadrului legal, iar ca și consilieri locali se pot documenta, în 

proiectul de hotărâre fiind specificată documentația pe care se fundamnetează acesta și menționează că 

amendamentul poate fi supus la vot, dacă asta se dorește. 

          D-na Stoica Gabriela spune că retrage amendamentul și menționează că dacă avea adresa respectivă nu 

mai formula respectivul amendament și că se putea pune și domeniul privat al Municipiului Săcele. 

          D-na Secretar General spune că domeniul privat al Municipiului Săcele poate să se refere și la acele 

locuri care se numesc publice, dar de obicei sunt publice, nu sunt private, sunt anumite terenuri/locuri ale 

Municipiului Săcele, de obicei sunt publice.  

        D-l Președinte spune, ca și o recomandare pe viitor, că toți consilierii locali care vor să formuleze 

amendamente, pot veni să solicite ajutorul aparatului de specialitate în acest sens. 

      D-na Secretar General spune că la ședințele pe comisii de specialitate a făcut precizarea că s-a solicitat 

un punct de vedere pe această speță la Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov și că 

avem răspuns. 

         D-l Paraipan George Horațiu spune că  Secretarul General este al Consiliului Local și consideră că 

trebuie să le ofere consultanță și dumnealor. 

          D-l Președinte spune Secretarul General este al UAT-ului. 

         D-l Paraipan George Horațiu spune că  mențin amendamentul formulat. 

         D-l Primar spune că amendamentul trebuie să aibă bază legală. 

         D-na Secretar General spune că de fiecare dată a venit cu lămuri și precizări pentru punctele de pe 

ordinea de zi.  

         D-l Președinte spune că aceste lămuriri asupra amendamentelor se pot face și în plen și că, conform 

clarificărilor primite, consideră că acel amendament nu are bază legală. 

        D-na Secretar General spune că în cursul zilei de astăzi toți consilierii locali au venit pentru a-și 

exercita votul secret, dar nici unul nu i-a solicitat explicații pentru vreun punct de pe ordinea de zi. 

       D-l Florescu Marius spune că formațiunea PNL nu mai susține acest amendament. 

       D-na Secretar General spune că ar trebui să se vadă care este punctul de vedere al d-nei consilier local 

Stoica, întrucât dumneaei a formulat acest amendament. 

       D-na Stoica Gabriela spune că retrage amendamentul. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 99. 

        D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de  

  hotărâre privind aprobarea zonării Municipiului Săcele. 

        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu un amendament, respectiv: str. Rozelor să fie trecută din zona de 

impozitare B, în zona de impozitare C 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu susținerea amendamentului formulat de comisia de specialitate nr. 1 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

D-l Președinte spune că amendamentul comisiei de specialitate nr. 1 este ca str. Rozelor să fie trecută 

din zona de impozitare B, în zona de impozitare C, discuția a fost că str. Bereczki Anna din Baciu este în 

zona de impozitare B și nu este normal ca o stradă cum este str. Rozelor, unde nu este nici măcar rețea de 

energie electrică să fie considerată ca și stradă din zona de impozitare B, de aceea s-a venit cu amendamentul 

respectiv. 

D-l Costea Cătălin Ionuț întreabă dacă amendamentul a fost transmis, întrucât nu s-a primit. 

D-l Președinte spune că amendamentul a fost formulat în cadrul ședinței comisiei de specialitate nr. 1. 

Dumnealui mai spune că amendamentele formulate în cadrul lucrărilor comisiei nu se transmit tuturor 

consilierilor, li se da citire în plenul ședinței. 

D-na Secretar General spune că amendametele sunt înscrise în raportul și pe avizele comisiei, 

menționând că cel mai important este ca amendamentele formulate să ajungă la dumneaei și la aparatul de 

specialitate, pentru a se verifica baza legală a acestora. 

  D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 1, în sensul trecerii 

str. Rozelor din zona B în zona C şi se adoptă cu 18 voturi pentru. 
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Se supune la vot  proiectul de hotărâre cu amendamentul inclus și se aprobă cu unanimitate (18 voturi). 

H.C.L. nr. 100. 

         D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acordul pentru participarea Municipiului Săcele, în calitate de Lider de proiect, la 

implementarea proiectului  ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din 

teritoriul SDL Gârcini”, cod proiect 142450, precum și aprobarea cotelor de cofinanțare. 

 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 101. 

  D-l Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  

de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a statului de funcții ale  Spitalului Municipal  

Săcele. 

        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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 102. 

D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Săcele pentru perioada 2021-

2025.  

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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 103. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale  Servicii Săcelene S.R.L..  

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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 104. 

          D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Functionare al Servicii Săcelene S.R.L. 

        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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 105. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Servicii Săcelene 

S.R.L.  

        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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 106. 
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       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea tarifelor de prestări servicii silvice-exploatări forestiere a masei lemnoarse pentru 

partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, partida 200/ 2100156800300  din U.P. VI Tărlung , partida 

208/2100156800330 și  partida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra  

Mare.  

        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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 107. 

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul  

de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 6,0 mc lemn de foc unui număr de 17 

pensionari silvici. 

        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 că votul este secret. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia, din comisia de numărare a voturile, spune că un buletin de vot de la 

punctul nr. 18 de pe ordinea de zi a fost introdus în urna de la punctul nr. 15 și solicită permisiunea de a 

deschide și urna aferentă punctului nr. 18. 

       Se dă citire votului secret, respectiv: Arsu  Laguși  Gheorghe: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                          

Bandila Norica: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă; Benedek Andir Mihail: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                          

Cioloca Ninis Prunela: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;Farkas Stefan: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                           

Harica Olimpia: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă; Illyes Ioan: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                      

Ioriatti Adolf: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă; Mihalciuc Vasile: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                         

Mihul Maria: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;  Nițescu Adrian Valentin: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                           

Scridon Ioan: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;  Serdean Mihaila: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                           

Simion Alexandru: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;  Simion Nicolae: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                           

Stoian Ion: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă; Tesileanu Barbu: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă. H.C.L. nr. 108. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

 de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Construire rampă și scări de acces  în  Policlinica Municipiului 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 109. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel 

Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1,  ap. 9, către titularul contractului de închiriere. 

       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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 110. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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. 

        Se dă citire votului secret, respectiv: Jónás András:18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                          

Munteanu Gheorghe:17 voturi  pentru, 1 împotrivă;  Medianu Gheorghe:17 voturi  pentru, 1 împotrivă;                                          

Gîndac Nicolae:18 voturi  pentru, 0  împotrivă; Popescu Gabriela:18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                          

Lungu Costin Dragoș: 16 voturi  pentru, 2 împotrivă; Dascălu Bianca: 18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                          

Dăscăleci Mirela (secretarul comisiei): 18 voturi  pentru, 0  împotrivă. H.C.L. nr. 111. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor privind modul de acordare a  

finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local. 

     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. 

        Se dă citire votului secret, respectiv: Voicescu Teonia Nicoleta: 17 voturi  pentru, 1 împotrivă;                                          

Tóth Sándor :18 voturi  pentru, 0 împotrivă; Costea Ionuț: 17 voturi  pentru, 1 împotrivă;                                          

Gîrdan Odette:18 voturi  pentru, 0  împotrivă; Rădulescu Eugen Loredan:18 voturi  pentru, 0  împotrivă;                                          

Roșu Laura (secretarul comisiei): 18 voturi  pentru, 0  împotrivă. H.C.L. nr. 112. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  

hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,,privind aprobarea înființarii 

Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în Municipiul Săcele si a Regulamentului de Organizare si 

Funcționare”. 

       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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 113. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 6/07.01.2021 privind aprobarea achiziționării serviciilor de 

consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 

3922/62/2020, având ca obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului 

Brașov. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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, cu 2 abțineri (d-na Stoica Gabriela și d-l Florescu Marius).  

D-l Paraipan George Horațiu spune că are o observație, respectiv, având în vedere că este o completare, 

grupul PNL este consecvent și dorește eliminarea sintagmei ,,reprezentarea Consiliului Localˮ, având în 

vedere că este o decizie luată de executivul Primăriei, nu de Consiliul Local, dacă era vorba de un PUZ sau 

un PUD, atunci erau de acord. 

D-l Președinte întreabă care este natura acestei observații, dacă este un amendament care trebuie supus 

la vot. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că nu este un amendament.  

D-l Președinte spune că pentru a elimina sintagma la care face referire d-l consilier local, trebuie să fie 

formulat și adoptat un amendament în acest sens. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că a făcut această observație și prima dată și dorește să o reitereze și 

solicită expres nominalizarea celor care au votat împotrivă. 
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        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi, 8 împotrivă (-na Balint Tunde Sara, d-

na Paniti Izabella, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Florescu 

Marius, d-l Costea Cătălin - Ionuț și d-l Gîndac Nicolae). H.C.L. nr. 114.    

  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF 

nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 

din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp. 

       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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 115.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în  

CF nr. 116453 Săcele – nr.cad 116453 în suprafață de 102 mp și  a imobilului înscris în CF nr. 116454 

Săcele- nr.cadastral 116454 în suprafață de 94 mp. 

       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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 116.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în CF nr. 

114144 Săcele în suprafață de 145 mp. 

       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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 117.    

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în 

CF nr. 109244 Săcele – nr.cadastral 109244 în suprafață de 198 mp. 

       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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 118.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind  transmiterea  fără plată în proprietatea Parohiei Ortodoxe Săcele- Gărcini  a imobilului 

teren înscris în CF nr. 106953 Săcele, în suprafață de 1013 mp, categoria de folosință curți- construcții, 

proprietatea Municipiului 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 119.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind însușirea și  aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în vederea 

modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele – nr.top  442,443 – situat in Municipiul 

Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 6. 
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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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 120.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 28 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre pentru  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/29.08.2019 privind  scoaterea  definitivă  

din  fondul  forestier  a  suprafeței  de  teren de 15400  mp  înscrisă în C.F. nr. 114141,  sub nr.cadastral 

114141,  proprietar Municipiul Săcele și a suprafeței de 17600  mp, înscrisă în C.F. nr.  114142,  sub 

nr.cadastral 114142, proprietar 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 121.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 29 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre pentru actualizarea unor prevederi din anexele 1 și 2 ale  H.C.L. nr. 82/24.04.2018 privind 

aprobarea documentatiei tehnico economice și a indicatorilor tehnico- economici pentru investitia pentru 

proiectul „Construire corp nou clădire la școala generală nr. 5”. 

       D-l Bălan Eugen ia cuvântul și spune că au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, în urma SF-ului 

realizat de către S.C. SANNIS CONCEPT DESIGN S.R.L. în anul 2018, între timp a apărut O.U.G. nr. 

114/2018 care prevede mărirea salariului minim în construcții de la 2050 la 3000 lei, iar cursul valutar a 

suferit modificări, acestea fiind două considerente care au determinat necesitatea actualizării indicatorilor 

tehnico-economici, solicitându-se firmei actualizarea devizului general. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că a înțeles că raportarea se face la 2018, întrucât un calcul minimal 

îi dă o mărire a valorii cu 30% și întreabă dacă este vorba de indicatori de acum 3 ani. 

D-l Bălan Eugen confirmă că este vorba de indicatorii tehnico-economici din 2018. 

D-l Primar spune că din studiul documentelor reiese clar că în 2018 era un anumit curs valutar. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că este o creștere foarte mare. 

D-nul Președinte spune că, având în vedere creșterea salariului minim în construcții de la 2050 la 3000 

lei, mărirea în sine este mai mare de 30%, iar cifrele prezentate sunt pertinente. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 122.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 30 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a căsătoriilor în municipiul Săcele pentru anul 

2021. 

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că același amendament care a fost depus și, ulterior, retras la 

punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, a fost transmis și pentru acest proiect de hotărâre și menționează că la 

punctul nr. 6 de pe ordinea de zi se aprobau taxele și impozitele pentru anul 2022,  acea hotărâre intrând în 

vigoare la 1 ianuarie 2022, iar acest proiect instituie taxe pentru anul în curs. 

D-na Stoica Gabriela spune că renunță la acest amendament. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 123.   

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea valorificării către persoane fizice,  a  lemnului rotund pentru industrializare cu 

diametrul >= 24 cm, clasa C , respectiv lemn de foc, rezultat în urma producerii de dobărâturi și rupturi de 

zăpadă. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv :  

   Mureșan Tiberiu: 18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

   Mureșan Magdolna: 18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

 Piroșka Attila:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

 Csuka Ana- Maria:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

 Anghelache Daniel:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

 Șindrilaru Daniela-Elena:18 voturi  pentru, 0 împotrivă 
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 Tamas  Eszter :18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

 Popa Ciprian:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Grama Constantin- Ovidiu: :18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Buna Marian:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Anghelache Dumitru:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Bucurenciu Elena:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Teodoroiu Marcel Cristi:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Eftimie Maria:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Stanciu Gabor:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Coșereanu Valentin:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Brumaru Vasile:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Caraman Gabriel:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Debu Ciprian Ionuț:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Puiu Ion- Ovidiu:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Popescu Ilie:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Munteanu Cornel:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Klein  Bulea  Ana:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Filip Ștefan:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Cojocaru Viorel:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Dumitrescu Simona Petronela:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Manea Nicolae :18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Vrînceanu Nicolae Ion:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

Burlacu Vasilica:18 voturi  pentru,  0  împotrivă 

       Stoian Sorin:18 voturi  pentru,  0  împotrivă. 

H.C.L. nr. 124. 

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi suplimentată, la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare a numitei Paniti Izabella la dreptul de 

proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.822 mp, înscris în CF nr. 115710 Săcele, 

reprezentând parte din strada Lanurilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-na Paniti Izabella nu 

participă la vot). H.C.L. nr. 125.    

  D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi suplimentată, la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra 

imobilului – teren în suprafață de 1.394 mp, înscris în CF nr. 102257 Săcele, reprezentând parte din 

strada Gospodarilor și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele. 

  Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 

126.        

  D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi suplimentată, la 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra imobilului– teren în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr. 102148 Săcele, 

reprezentând parte din strada Cocorului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele. 

  Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 

127.  

   D-l Președinte spune că pe ordinea de zi au fost înscrise și informări, respectiv o informare din 

partea Asociației Despărțământul Astra ,,Frații Popeeaˮ, având ca și conținut o recomandare de acordare 

a titlului de cetățean de onoare al Municipiului Săcele d-lui Mircea Rusu. Dumnealui mai face o 

precizare, respectiv faptul că, în urma documentării asupra activității d-lui Mircea Rusu, vine cu 

propunerea acordării titlului de cetățean de onoare acestuia și drept urmare se oferă să inițieze un proiect 

de hotărâre în acest sens. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că este deja depus un referat de susținere în 

acest sens.   

        D-l Președinte spune că o altă informare este cu privire cu privire la modul de ducere la îndeplinire 

a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 24/20.02.2014 de către S.C. Servicii Săcelene 

S.R.L., iar cum nu sunt interpelări se trece la următoarea informare, care este cu privire la modul de 

ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 7/23.03.2021. Dumnealui 
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mai spune că pe ordinea de zi mai este o informare din partea Asociației Zestrea Săceleană cu privire la 

amplasarea unui monument. D-l Președinte spune că nu intră în competența Consiliului Local să acorde 

avize pentru amplasarea unor obiective, în speță, Consiliul Local este legislativul, iar executivul are 

apanajul de a acorda avize și că nu știe dacă o asociație poate solicita amplasarea unui edificiu pe 

domeniul public. 

     D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că este convinsă că toți consilierii locali sunt 

acord cu amplasarea de monumente, dar consideră că amplasamentul solicitat nu poate fi aprobat, 

deoarece cetățenii din zonă au dorit eliberarea acelei intersecții și cine va da avizul va trebui să țină cont 

și de acest lucru. 

       D-nul Președinte spune că amplasarea oricărui obiectiv pe drumul public, mai ales în mijlocul unei 

intersecții, se face cu respectarea unor prevederi legale, cum ar fi cele care se referă la regimul circulației 

pe domeniul public și că Consiliul Local nu are competențe pe acest subiect, se poate iniția o 

documentație în acest sens, având în vedere că aici este domeniul public, inițiatorul poate fi proprietarul, 

respectiv Municipiul Săcele. 

      D-l Primar spune că se ține cont tot timpul de propuneri, doar că locația propusă nu este conformă, 

menționând că a durat 3 ani ca să se scoată acel stâlp de acolo, dacă se va veni cu altă locație se va 

analiza ce presupune acest lucru ca și procedură, se va discuta cu cei care au inițiat această propunere, 

poate se va găsi o altă locație, aceea fiind exclusă.   

       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: 16:28. 
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