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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 26.08.2021, 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 29 iulie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate 

al Primarului Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 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. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al 

R.P.L.P. Săcele R.A.  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4.  

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal 

din  Municipiul Săcele, care sunt premianţi la finele anului şcolar 2020 – 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare 

„Primul ghiozdan”- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4 . 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de  5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele  

cu destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Gerebenes Gyula, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. 

Panduri  nr. 21 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

8. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 

59/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, 

mansardare imobil cladire  «internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”, astfel cum a 

fost modificată prin H.C.L. nr. 48/28.02.2019  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  unor 

imobile - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 2, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. top. 1174/2, 

1175/2,  înscris în  CF nr. 112625 Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
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Avize Comisiile 1, 2, 4;  

11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 5 la Regulamentul privind metodologia de vânzare a 

bunurilor imobile din domeniul privat al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 248/26.11.2020 - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

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

construcție pod, în suprafață de 67 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc, specia  fag și  

diverse tari,  către  Biserica  Ortodoxă  ,,Sfânții Părinți Ioachim și Anaˮ- Dâmbu Morii – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4. 

 

 

 

 

14. Diverse. 

- Raportul de activitate pe semestrul I al anului 2021 al R.P.L.P. Săcele R.A.; 

- Petiție Asociația Femeile se Implică; 

- Adresă solicitare informații Avocatul Poporului. 

 

 

 

 

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

- d-l Rădulescu Eugen - Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget  

  Ordonanțare C.F.P.P. 

- d-na Pîrvu Nicoleta - Șef Serviciul Asistență Socială 

- d-na Tinică  Alina Nicoleta – insp.  Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget  

  Ordonanțare C.F.P.P. 

- d-l Matei Ion – insp. Comp. Fond Locativ, Spații cu altă destinație 

- d-na Marin Magdalena –  Insp. Comp. Resurse Umane 

                   - d-l  Birișu Ioan Dumitru –  insp. Comp. Activități  Sport, Turism 

- d-ra Dascălu Bianca – cj. Biroul Juridic  

                  - d-na Acăroaie Elena – insp. Comp. Relații Consiliul Local 

 

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare 

cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26.08.2021 se desfășoară în 

format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            Ședința este prezidată de d-na consilier local ing. Voicescu Nicoleta Teonia.  

        D-na Președinte declară deschisă ședința și dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul 

nominal. 

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

La ședință participă toți cei 18 consilieri locali în funcție.  

D-na 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 este proiectul de hotărâre avut în vedere, respectiv:  

          14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 – inițiator Primar Ing. 

Popa Virgil. 

           D-na Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi 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).    
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           D-na Stoica Gabriela ia cuvântul și spune că astăzi trebuia să fie la sediul Primăriei pentru a participa 

la numărarea voturilor pentru punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, la care votul este secret, dar nu poate fi 

prezentă și își dă acordul ca restul comisiei să numere voturile aferente acestui proiect de hotărâre. 

         D-na Președinte spune că astăzi din comisia de numărare a voturilor vor fi prezenți doar d-l consilier 

local Jónás András și d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia.                                                                                  

           D-na 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 29 iulie 2021.   

         D-na  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.  206. 

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

hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții  ale aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Săcele. 

        D-na  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.  207.                                    

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iulie 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 pentru). H.C.L. nr.  208.                                       

        D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 

hotărâre pentru  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al R.P.L.P. Săcele 

R.A. 

        D-na  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.  209.                                       

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

acordarea unor compensaţii elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal din  Municipiul Săcele, care sunt 

premianţi la finele anului şcolar 2020 – 2021.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu o observație din partea d-nei consilier local Popescu Gabriela, 

respectiv, pentru anul școlar următor  premiul I să fie majorat la 700 lei, premiul II la 500 lei și premiul III la 

300 lei. 

D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune că ceea ce s-a solicitat mai sus reprezintă un 

amendament, nu o observație. 

 D-na Președinte spune că  acest amendament nu face obiectul acestui proiect de hotărâre, ci al  celui de  

construire a bugetului local pe anul 2022. 
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D-na Secretar General reiterează faptul că acest amendament nu are legătură cu proiectul de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi a acestei ședințe, întrucât aceste compensații se acordă pentru anul școlar 2020-2021, 

de propunerile formulate trebuie să se țină cont la începutul anului 2022 la fundamentarea bugetului, întrucât 

nu au legătură cu obiectul acestui proiect de hotărâre. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că dacă nu se mai poate face rectificare, atunci este așa cum spune 

d-na Secretar General. 

 D-na Secretar General ia cuvântul și spune că amendamentul este pentru anul viitor, aceste premii sunt 

pentru anul școlar 2020-2021. 

D-na Popescu Gabriela spune că inițial propusese pentru acest an, dar li s-a explicat că nu mai sunt bani 

la buget pentru o rectificare în acest sens și atunci a decis să fie pentru anul viiitor. 

D-na Secretar General spune că va trebui să se țină cont de această propunere când se va veni cu 

fundamentările pentru bugetul anului viitor. 

D-na Președinte concluzionează că, în acest moment, un astfel de amendament nu își are rostul întrucât 

se dezbate un proiect de hotărâre pentru premierea elevilor pe anul școlar 2020-2021.  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Popescu Gabriela își retrage amendamentul. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv și se aprobă unanimitate (18 

voturi pentru). H.C.L. nr.  210.                                       

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

  hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2021-2022 a pachetului cu rechizite şcolare „Primul ghiozdan”.   

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu un amendament formulat de grupul PNL, respectiv de  d-na Paniti 

Izabella, în sensul ca Programul ,,Primul Ghiozdanˮ să fie alocat și pentru clasa pregătitoare, chiar dacă 

rectificarea bugetară se va realiza la acestă ședință, iar ca și o mențiune ulterioară, achiziționarea primului 

ghiozdan să se facă și prin anunț publicitar, în limita achizițiilor directe, conform Legii nr. 98/2016, astfel 

încât să poată participa câți mai mulți agenți economici pentru obținerea unor oferte cât mai bune. 

D-na Secretar General spune că achiziția așa se face, prin anunț publicitar, doar că nu se poate insera 

acest lucru în H.C.L.   

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu același amendament, formulat de d-na consilier local Stoica Gabriela. 

D-na Paniti Izabella dă citire amendamentului, respectiv extinderea Programului Primul ghiozdan și la 

clasa pregătitoare, chiar dacă acest lucru înseamnă rectificare bugetară în ședință extraordinară de îndată, 

întrucât în această ședință nu se poate face. 

D-na Președinte spune că ar trebui să se aibă grijă, întrucât clasa pregătitoare este o extindere a 

grădiniței, acolo copiii merg ca și la grădiniță, iar dacă vor primi primul ghiozdan la clasa pregătitoare, vor 

primi, de fapt, de două ori primul ghiozdan, întrucât îl vor primi și la clasa I, astfel, trebuie să se discearnă 

bine acest lucru. 

D-na Paniti Izabella spune că s-a documentat când a formulat amendamentul și există o diferențiere 

între primul ghiozdan la clasa pregătitoare și primul ghiozdan la clasa I. 

 D-na Președinte spune că este diferență între grădiniță și clasa I. 

D-na Paniti Izabella spune că se poate face o diferențiere de acest tip dacă se dorește acordarea acsetui 

prim ghiozdan și clasei pregătitoare. 

D-na Popescu Gabriela ia cuvântul și spune că dorește să sublinieze faptul că nicidecum clasa 

pregătitoare nu este o prelungire a grădiniției, aceasta face parte din ciclul achizițiior fundamentale din 

cadrul învățământului primar, sunt elevi cu acte în regulă din ciclul primar, nu au nici o treabă cu grădinița.  

D-na Președinte întreabă pe d-l Primar dacă se poate acorda acest prim ghiozdan și pentru clasa 

pregătitoare în acest an, din punct de vedere bugetar.  

D-l Primar spune că este exclus ca în momentul de față să se acorde primul ghiozdan și la clasa 

pregătitoare, odată nu sunt bani bugetați în acest sens, iar așa cum s-a specificat, dacă se dorește acordarea 

primului ghiozdan de două ori, adică și la clasa 0 și la clasa I se va discuta acest aspect la fundamentarea 

bugetului pe anul viitor, iar dacă formațiunea politică PNL se arată foarte generoasă în acest moment, ar 

trebui făcute presiuni la Guvern  pentru creșterea alocației copiilor. 

D-na Secretar General spune că trebuie stabilit, pentru corectitudine, dacă este vorba de clasa 0 sau de 

clasa pregătitoare.  
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D-na Popescu Gabriela spune că trebuie uzitată sintagma ,,clasa pregătitoareˮ. 

Se supune la vot amendamentul formulat, respectiv Programul ,,Primul Ghiozdanˮ să fie extins și la 

clasa pregătitoare, chiar dacă acest lucru înseamnă rectificare bugetară în ședință extraordinară de îndată și 

se respinge cu 8 voturi pentru și 10 voturi abțineri (d-na Voicescu Nicoleta-Teonia, d-l Jitaru Gheorghe, d-l 

Munteanu Gheorghe, d-na Miron Laura, d-na Coman Felicia, d-l Medianu Gheorghe, d-l Crețu Valentin, d-l 

Géczi Gellért, d-l Jónás András și d-l Tóth Sándor).                                                        

D-na Președinte spune că, în motivarea abținerilor, pentru formațiunea politică PSD, acestea se 

datorează faptului că nu există o sumă bugetată cu acea destinație în acest moment și nu există bani la buget 

pentru a se acorda acest prim ghiozdan pentru anul școlar 2021-2022, urmând a  se vedea anul următor ce se 

poate face în plus. 

D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și atrage atenția că abținerile se contabilizează la voturi 

împotrivă. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv și se aprobă cu unanimitate (18 

voturi pentru). H.C.L. nr. 211. 

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

  hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele  cu 

destinaţia ,,ajutor de urgenţă“ domnului Gerebenes Gyula, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Panduri  

nr. 21. 

        D-na  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-na Președinte anunță că votul este secret și comunică faptul că se trece la numărarea voturilor.  

Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Gerebenes Gyula: 18 voturi  pentru,  0  împotrivă. 

H.C.L. nr. 212. 

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

hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 59/22.03.2018 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare, extindere, mansardare imobil cladire  

«internat fete» și schimbării destinației în bloc locuințe sociale”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 

48/28.02.2019  . 

        D-na  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. 213. 

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

de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  unor 

imobile. 

  D-na 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 - nu face obiectul. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 214. 

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

hotărâre privind actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. top. 1174/2, 1175/2,  înscris în  

CF nr. 112625 Săcele.  

D-na  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. 215. 
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D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru completarea art. 5 la Regulamentul privind metodologia de vânzare a bunurilor imobile din 

domeniul privat al Municipiului Săcele, aprobat prin H.C.L. nr. 248/26.11.2020.  

D-na  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. 216. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat  al Municipiului Săcele a imobilului construcție 

pod, în suprafață de 67 mp.  

D-na  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. 217. 

        D-na Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc, specia  fag și  diverse tari,  

către  Biserica  Ortodoxă  ,,Sfânții Părinți Ioachim și Anaˮ- Dâmbu Morii. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții privind apartenența solicitantului 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

        D-na Secretar General spune că dumneaei consideră că s-a lămurit problema cu apartenența acestei 

biserici în ședința pe comisii de specialitate. 

        D-na Paniti Izabella spune că au luat în considerare faptul de a nu exista probleme la primul control al 

Curții de Conturi, din prisma faptului că biserica este pe teritoriul UAT Predeal, dar deservește locuitorii de 

pe UAT Săcele și au considerat că ar fi oportună explicarea acestei situații în raportul de specialitate, pentru 

a fi evitate niște probleme ulterior, dar s-a cerut aici și un punct de vedere juridic pentru speța în cauză. 

       D-na Secretar General spune că, din punctul de vedere al OCPI Brașov, în urma hotărârilor din 2010 și 

2014 și proceselor verbale de vecinătate semnate, Dâmbul Morii și această biserică implicit, aparțin de UAT 

Săcele, conform evidențelor și proceselor verbale semnate la momentul acela, OCPI acolo recunoaște 

granița.  

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 218. 

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 219. 

        D-na Președinte anunță că s-a ajuns la secțiunea ,,Diverseˮ, menționând că pe ordinea de zi au fost 

înscrise și  trei  informări, respectiv o informare  cu privire la Raportul de activitate pe semestrul I al anului 

2021 al R.P.L.P. Săcele R.A, nefiind interpelări se trece la următoarea informare, care este o petiție din 

partea Asociației Femeile se Implică. 

       D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că a înțeles că situația a fost parțial rezolvată, porțiunea acea 

care duce până la Cimitirul din Cernatu s-a remediat, iar dacă cineva are mai multe informații în acest sens, 

le poate oferi. 

       D-na Președinte spune că pe ordinea de zi mai este înscrisă o informare, respectiv adresă solicitare 

informații Avocatul Poporului. 

       D-na Paniti Izabella spune că a formulat o întrebare, întrucât sunt în dilemă cu aceste petiții formulate în 

atenția Consiliului Local și, referitor la acea adresă din partea Avocatului Poporului, aceasta se adresează 

președintelui Consiliului Local, probabil face referire la președintele de ședință. 

        D-na Secretar General spune că Consiliul Local nu are un președinte, ci doar un președinte de ședință 

ales la  fiecare 3 luni. 
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       D-na Paniti Izabella spune că au solicitat ajutorul d-nei Secretar General în această speță, întrucât nu știu 

cum să abordeze această situație, s-au gândit că poate în baza art. art. 127 din OUG. nr. 57/2019 ar trebui să 

se constituie o comisie mixtă pentru a răspunde acestor petiții și solicitări. 

      D-na Președinte spune că s-a interesat, în calitate de președinte în acest moment al Consiliului Local, 

astfel  acest material a venit și în atenția Primăriei Municipiului Săcele, cu același număr și conținut și este 

convinsă că se va formula răspuns din partea acestei entități. 

       D-na Secretar General spune că, așa cum s-a făcut precizarea, aceeași adresă, cu același număr, una este 

adresată președintelui Consiliului Local al Municipiului Săcele, în mod greșit, Consiliul Local neavând un 

președinte și cealaltă este adresată Primarului și Primăriei Municipiului Săcele, dumneaei mai precizează 

faptul că Consiliul Local este forul deliberativ și atribuțiile sunt precizate strict în art. 129 din Codul 

administrativ, articolul la care face referire d-na consilier local Paniti se referă la altceva, acele comisii chiar 

dacă le formează nu pot răspunde la petiții, se constituie doar pentru o anumită perioadă și au atribuții 

specifice: să analizeze activități sau anumite lucrări care se fac, de exemplu, nu este vorba ca aceste comisii 

să dea răspunsuri la petiții, consilierii locali pot exprima opinii în plenul ședinței, pentru a fi consemnate în 

procesul verbal.  

     D-na Secretar General mai spune că această adresă care a venit în atenția Președintelui Consiliului Local  

și Primăriei, a fost repartizată aparatului de specialitate, în speță Biroului Administrativ și Biroului Investiții 

care vor formula un răspuns, care va fi comunicat și Consiliului Local pentru a avea cunoștință de acesta. 

     D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă consilierii locali iau doar la cunoștință sau pot face și 

observații pe raport. 

     D-na Secretar General ia cuvântul și spune că despre acest lucru a vorbit anterior, respectiv faptul că-și 

pot exprima în plenul ședinței opiniile cu privire la această informare, care se vor consemna în procesul 

verbal al ședinței. 

      D-l Primar ia cuvântul și spune că nu s-a stabilit, încă, cu exactitate data ședinței ordinare aferentă lunii 

septembrie, putând fi, fie pe data de 23, fie pe data de 30 septembrie, menționând că este posibil să fie și o 

ședință extraordinară de îndată, dacă vor fi repartizate sume în urma rectificării de buget a Guvernului, dar 

vor fi anunțați în termen util.  

       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:  16:39. 
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