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HOTARAREA Nr. 41 Data: 25.02.2021 

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

din data de 28 ianuarie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 25.02.2021 , 
Analizand Referatul de aprobare nr. 9633 din 18.02.2021 al initiatorului - Primar ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, In confo1mitate cu prevederile legale In materie; 

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

A vand In vedere Raportul de specialitate nr. 9636/ 18.02.2021 al Compartimentului Relatii 
Consiliul Local ~i A vizele Comiiilor 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); art. 134 alin. (1) lit. a); ait. 138, alin. (13) - (17); 
art. 139 alin. (l); art 196 alin. (1) lit. a); art. 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, 

HOTARA~TE: 

e proba Procesul - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
ta de 28 ianuarie 2021, conform anexei care face parte integranta din 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERALAL MUNICIPIULUI SACELE 

CJ. ZAMFIR GETA 
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JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 

Anexa la H.C.L. ru-. 41/25.02.2021 

Nr. 

incheiat la data 28.01 .2021, orele 15,00, cu ocazia 
intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta ordinara, desfa~urata in format de 

videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

~edinta ordinara a fost convocata in confo1mitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 

O.U.G. m. 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 urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 14 decembrie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POP A 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 17 decembrie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 

Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 29 decembrie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POP A 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3 ,4. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 7 ianuarie 2021 - initiator PRIMAR Ing. POP A 
VIRGIL. 

1 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 
J 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 

Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 14 ianuarie 2021 - initiator PRIMAR Ing. POP A 
VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

6. Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 - initiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii ~i garantarii unei finantari rambursabile interne in 
valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani ~i 2 ani perioada de gratie, in vederea asigurarii 
finantarii unor investitii publice de interes local - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2020 pentru 
cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care i~i desfa~oara activitatea profesionala in alta 
localitate decat cea de re~edinta - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 



9. Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturisme, autoutilitare, 

autospeciale, agregate, utilaje ~i alte ma~ini aflate in dotarea Primariei Municipiului Sacele pentru anul 

2021 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
10. 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; 
11. Proiect de hotarare pentru modificarea impozitului autovehiculelor de transport maria cu masa totala 

. autorizata egala sau mai mare de 12 tone ~i a unor combinatii de autovehicule, un autovehicul aiiiculat 
sau tren rutier, de transp011 de maria cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, din anexa 1 
Capitolul IV la HCL nr . . 113/2020, stabilit conform a11. 470 alin. (5) ~i (6) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
12. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacele, 

Catiier ~tefan eel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, ap. 19 catre titularul contractului de inchiriere - initiator 

PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacel 

Cartier ~tefan eel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, ap. 20 catre titularul contractului de inchiriere - initiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
14. Proiect de hotarare privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locala 

de Sprijin cu atributii de prevenire ~i combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului 
Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

15, Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali ce fac parte din comlSla de evaluare a 
· performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Sacele - initiator 

PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare/selectie a membrilor Consiliului de 
Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Sacele R.A. - initiator PRIMAR Ing. POP A 
VIROIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

J 

17. Proiect de hotarare privind constituirea comitetului de nominalizare ~i remunerare pentru evaluarea ' '?· 

selectia membrilor consiliului de administratie al Servicii Sacelene S.R.L. - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

18. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri 
locali pentru a face pa11e din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul 
privat al Municipiului Sacele, precum ~i din Comisia de Solutionare a Contestatiilor - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

19. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanti 

ai Consiliului Local al Municipiului Sacele pentru a face paiie din Consiliile de Administratie ale 

. · unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4; 
20. Proiect de hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor 

categoria de folosinfa drumuri de exploatare (DE-uri) ~i a imobilelor categoria de folosinta ape 
curgatoare (HC-uri)- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 
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21. P'roiect de hotarare privind lnsu~irea ~i aprobarea documentatiei cadastrale de actualizare date tehnice, In 
vederea modificarii suprafetei imobilului inscris in CF nr. 106708 Sacele - Piata Cartier Electroprecizia 
din Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

22. Proiect de hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele - prima 
1nscriere a suprafetei de teren de 1000 mp , zona Babarunca cu destinatia curti- constructii - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

23 . Proiect de hotarare privind atestarea apa1ienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 
inscris In CF nr. 101196 Sacele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1 /29 nr.cad 1162/1129, In 
suprafata de 18 mp - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
24. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile 

situate in Cartierul Electroprecizia - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotarare privind atestarea apa1ienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 
lnscris in CF nr. 108327 Sacele, nr.top 473,474, In suprafata de 1188 mp - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 

1 Avize Comisiile 1, 2, 4; 
26. Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de intocmire a Registrului agricol al Municipiului Sacele 

pentru perioada 2020- 2024 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

27. Diverse. 

) 

Info1mare privitoare la adresa membrilor Consiliului de Administratie pentru modificarea 
cuantumului indemnizatiei fixe a membrilor ~i stabilirea componentei variabile; 
Infmmare privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav In 
semestrul II al anului 2020. 

La ~edinta au paiiicipat: 
- d-1 Primm· - Ing. Popa Virgil 

- d-1 Viceprimar - Ing. Geczi Gellert 

- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-1 Branzea Ovidiu - ~ef Serviciu Fond Funciai·, Registru Agricol, Cadastru 
- d-1 Radulescu Eugen - ~ef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare 

CFPP 
- d-na Tinica Alina - insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanfare CFPP 
- 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 28.01.2021 se des:Ia~oai·a in 
format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 

~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Geczi Gelle1t 
La ~edinta au participat, in prima paiie, 17 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali In 

functie, absentand d-1 Popa Marius Cristian, iar dupa depunerea juramantului de catre d-na Miron 
Laura-Ionela, numarul consilierilor locali prezenti a fost de 18, din totalul de 19 consilieri locali in functie, 
absentand d-1 Popa Marius Cristian. 
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D-na Secretar General face apelul nominal, In conformitate cu prevederile legale In vigoare ~i spune 
ca, J:nainte a se J:ncepe dezbaterea proiectelor lnscrise pe ordinea de zi a acestei ~edinfe, 11 invita pe mmarorul 
supleant din patiea formatiunii politice PSD sa depuna juramantul. 

D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i spune ca lnainte de a intra In ordinea de zi, J:ntrucat sunt J:ntrunite toate 
conditiile legale pentru ca d-na Miron Laura-Ionela, consiliet local ales din cadrul patiidului PSD sa depuna 
juramantul In locul d-lui Gadea Sorin, Ii da cuvantul d-nei Secretar General pentru a J:ndeplini procedurile 
care se impun In aceasta situatie. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca Judecatoria Bra~ov, In Dosarul nr. 925/197/2021 
admite cererea avand ca obiect ,,validare consilier", f01mulata de petenta UAT Municipiul Sacele, cu sediul 
In Municipiul Sacele, str. P-ta Libe1iafii nr. 17, Bra~ov, valideaza mandatul supleantului consilier local al 
d-nei Miron Laura-Ionela, candidat din patiea PSD, In Consiliul Local al Municipiului Sacele, In mma 
desfa~urarii alegerilor locale din 27 septembrie 2020. 

D-na Miron Laura-Ionela depune juramantul, rostind formula solemna. H.C.L. nr. 10. 
D-1 Pre~edinte anunta ca d-na consilier local Miron Laura-Ionela poate pa1iicipa din acest moment la 

~edinta ~i l~i poate exercita dreptul la vot. 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca pentru punctele care au necesitat vot secret, toti cei 17 

consilieri locali prezenti au primit buletine de vot ~i ~i-au exercitat votul, d-na consilier local Miron le va 
primi ~i dumneaei, l~i va exercita dreptul de vot ~i va depune acum buletinele de vot In urne. 

D-na Paraipan George Horatiu ia cuvantul ~i aduce la cuno~tinta faptul ca nu patiicipa la vot la 
punctul nr. 21 de pe ordinea de zi. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia anunta ca nu participa la vot la proiectul de hotarare J:nscris pe ordinea 
de zi suplimentara, respectiv la punctul nr. 27. 

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

anunta care este proiectul de hotarare avut In vedere, respectiv: 
27. Proiect de hotarare pentru J:ndreptarea erorii materiale cuprinse In HCL nr. 259/26.11.2020 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
,,lnfiintare Centru socio-medical In ZUM (SF)" In Municipiul Sacele- initiator Primar Ing. Popa Virgil. 

D-nul Pre~edinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare, a~a cum a fost 
prezentat ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru) ~i apoi supune spre aprobare ordinea de zi astfel cum 
a fost suplimentata ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). 

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 extraordinare convocate de lndata a Consiliului 
Local al Municipiului Sacele din data de 14 decembrie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil, 3 voturi pentru, d-na Balint Tunde Sara nu paiiicipa la vot, lntrucat nu 

facea pa1ie din Consiliul Local al Municipiului Sacele In acea perioada 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu 4 voturi pentru, d-na Pre~edinte lipse~te 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1· Pre~edinte spune ca daca sunt consilieri locali care nu au fost prezenti la ~edinta, sa nu participe la 

vot. 
D-na Secretar General spune ca nu este cazul. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru - d-na consilier 

local Balint Tunde Sara ~i d-na consilier local Miron Laura Ionela nu pa1iicipa la vot ). H.C.L. nr. 11. 
D-1 Pre~edinte mentioneaza ca d-na consilier local Miron Laura Ionela va participa la vot de la punctul 

nr. 6 de pe ordinea de zi. 
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D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 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 17 decembrie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil, aviz favorabil, 3 voturi pentru, d-na Balint Tunde Sara nu participa la 

vot, lntrucat nu tacea parte din Consiliul Local al Municipiului Sacele In acea perioada 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu 4 voturi pentru, d-na Pre~edinte lipse~te 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte lntreaba daca sunt consilieri locali care au absentat la aceasta ~edinta. 
D-na Secretar General spune ca la aceasta ~edinta a absentat doar d-1 consilier local Popa Marius 

Cristian fiind prezenti 17 consilieri locali, iar la acest punct nu vor paiticipa la vot d-na consilier local Balint 
Tunde Sara ~i d-na consilier local Miron Laura Ionela. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (16 voturi pentru - d-na consilier 
local Balint Tunde Sara ~i d-na consilier local Miron Laura Ionela nu participa la vot ). H.C.L. nr. 12. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a Consiliului 
Local al Municipiului Sacele din data de 29 decembrie 2020. 

D-na Secretar General spune ca la acest punct va vota ~i d-na consilier local Balint Tunde Sai·a. 
D-1 Pre~edinte spune ca este ~edinta In care d-na Balint a fost lnvestita ca ~i consilier local. 
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 (17 voturi pentru - d-na consilier 
local Miron Laura Ionela nu participa la vot ). H.C.L. nr. 13. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a Consiliului 
Local al Municipiului Sacele din data de 7 ianuarie 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 (17 voturi pentru - d-na consilier 

local Miron Laura Ionela nu participa la vot ). H.C.L. nr. 14. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 14 ianuarie 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 (17 voturi pentru - d-na consilier 

local Miron Laura Ionela nu paiticipa la vot ). H.C.L. nr. 15. 
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D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020. 

D-1 Pre~edinte spune ca 'incepand cu acest punct de pe ordinea de zi ~i d-na consilier local Miron poate 
sa-~i exercite dreptul la vot. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia ill'. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 

Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 16. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea contractarii ~i garantarii unei finantari rambursabile inteme 'in valoare de 

40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani ~i 2 ani perioada de gratie, 'in vederea asigurarii finantarii unor 
investitii publice de interes local. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil, cu discutii 'in plen, sub conditia garantarii sumelor exclusiv la investitii 

care vizeaza proiectele de dezvoltare ale Municipiului Sacele 
Comisia m. 2 - aviz favorabil, cu discutii 'in plen solicitate de grupul PNL 
Comisia ill'. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil, cu discutii 'in plen solicitate de grupul PNL. 
D-na Paniti Izabella ia cuvantul ~i spune ca, 'in primul rand, dore~te sa specifice faptul ca nu sunt 

lmpotriva dezvoltarii localitatii ~i sustin realizarea acestor proiecte imp011ante pentru comunitate, dar 
considera ca tara a avea In fata un proiect de buget national ~i local, nu se impune o astfel de propunere, nu 
este momentul pentru o astfel de propunere, mentionand ca acest proiect a fost supus atentiei consilierilor 

locali In mma cu 5 zile, este vorba de 40 mil lei, aproximativ 8 mil euro ~i li se cere sa ia ni~te decizii rapid, 
rara o analiza, rara a avea timp necesar de verificare, iar documentatiile care au fost anexate nu explica, In 
totalitate, pentru a putea lua o decizie corecta, In viziunea celor din grupul PNL. Deasemenea, considera ca 
ar fi fost indicat sa se faca o dezbatere publica In acest sens, consultarea cetatenilor este imp011anta In opinia 
duinnealor, deoarece cetatenii vor fi principalii ,,garanti" ai acestui credit. Dumneaei mai spune ca nu exista 

In rap011ul de specialitate o proiectie estimativa a costurilor acestui credit ~i a gradului de lndatorare pe 
mmatorii 15 ani, nu au raspuns ce efect va avea acest lmprumut asupra nivelului taxelor ~i impozitelor locale 
~i considera ca ar fi trebuit cautate ~i alte solutii de finantare nerambursabile pe axe de dezvoltare durabile In 
cadrul programelor de finantare POR sau In cadrul Fondul National de Rezilienta acordat de Guvemul 

Romaniei. 
D-na consilier local Paniti reitereaza ideea ca nu este momentul pentru a lua o astfel de decizie ~i ca nu 

sunt lmpotriva acestor proiecte pe care le considera importante pentru comunitate, plus ca ar avea ~i alte 
proiecte pe care considera ca ar fi trebuit sa le discute toti consilierii locali ~i sa se vina cu ni~te proiecte 
deosebit de imp011ante ~i solicitate de cetateni, cum ar fi transportul In comun, achizitionarea de autobuze 
noi sau relnnoirea parcului auto, o cre~a care este solicitata de majoritatea familiilor tinere pentru care exista 
programe de finantare, un alt proiect de imp011anta majora ar fi realizarea unei piete agro-alimentare In 
Cartierul Electroprecizia care ar putea suplimenta veniturile la bugetul local cu care s-ar putea finanta o pai1e 
din ratele acestui imprumut. Dumneaei mai spune ca trebuie gasite ni~te solutii care sa nu impovareze 
bugetul local, sa se gaseasca solutii de a face ceva, prin consultarea cetatenilor, a cosilierilor locali, sa se 

vina cu solutii. 
D-na Secretar General spune ca aceste intrebari au fost puse ~i la ~edinta pe comisii de specialitate, 

aparatul de specialitate a oferit raspunsuri ~i mentioneaza, in primul rand, ca este o linie de finantare, la care 
au avut ata~ate proiecte, este vorba de ni~te lucrari la care avem aprobati indicatorii tehnico-economici din 
studii de fezabilitate. Dumneaei mai spune ca, din informatiile detinute nu sunt deschise anul acesta linii de 
finantate pe infrastructura, dar daca se vor deschide anul viitor anumite linii de finantare ~i se vor putea 
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. obtirle finantari pentru anumite lucrari de aici, vor fi 1nlocuite, dar lnlocuirea lor se va face tot cu acordul 
Consiliului Local. 

D-na Secretar General spune ca bugetul de stat nu are nici o legatura cu acest proiet de hotarare, iar In 
ceea ce prive~te ideea de dezbatere publica, nu are nici o legatura dezbaterea publica cu cele afirmate de d-na 
consilier local Paniti, a consultat In toata tara, la primariile care au contractat asemenea sume nimeni nu a 
facut nici o dezbatere publica, iar alte primarii care au vehiculat ca au realizat multe proiecte cu fonduri 
nerambursabile, au hotarari de lmprumuturi, nimeni nu poate realiza investitii majore rara asemenea linii de 
finantare. 

D-na Paniti Izabella spune ca un alt aspect important este cum pot avea garantia ca nici un ban din 
acest lmprumut nu va fi folosit In alta parte decat pentru proiecte de dezvoltare. 

D-na Secretar General spune ca nu se pot cheltui banii In alta parte, lntrucat se va merge la decontat cu 
acele facturi la lucrarile din anexa prezentata !acute ~i este o comisie de supraveghere care-~i da acordul, nu 
domnul Primar decide daca transfera banii ace~tia la alta lucrare, nu se poate acest lucrn, ar trebui ca In 
primul rand sa se vada ce face aceasta comisie de supraveghere, aceasta aproband toate cheltuielile care se 
fac pe linia de finantare. 

D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i spune ca s-a pus In discutie o eventuala consultare a cetatenilor, dar cei 
care se afla astazi pe acesta platforma, In data de 27 septembrie 2020 au fost votati de cetateni pentru a le 
reprezenta interesele, sunt ,,p01tavocea" cetatenilor, prin fiecare consilier local prezent aici sunt reprezentati 
cetatenii pe baza votului acordat, a~a cum considera ei de cuviinta, pentru binele cetatenilor ~i a Municipiului 
Sacele, In alta ordine de idei, astazi dau un acord de principiu, pentru ca pana In momentul In care se va 
ajunge la finalizarea procedurii de contractare a creditului va mai trece eel putin 1 an, daca nu mai mult ~i va 
mai fi nevoie ~i de alte hotarari de consiliu prin care va trebui sa aprobam forma finala a acestui lmprumut ~i 
este convins ca vor avea toate elementele cu privire la conditiile de acordare a acestui credit, dobanzile 
aferente, durata de derulare, costuri, inclusiv unitatea bancara cu care se va 1ncheia contractul, In momentul 
In care dau un acord de principiu, nu au despre ce indicatori vorbi, pana In momentul In care vor avea solutia 
finala care va fi agreata tot de ei, tot consilierii locali sunt cei care au posibilitatea de a schimba aceasta lista 
de proiecte incluse pentru a se realiza din acest credit specificand faptul ca, 1n calitate de legislativ al 
Municipiului Sacele decid ce proiecte vor fi finantate din acest lmprumut, acest lucru neexcluzand deloc 
faptul ca acele proiecte care sunt prezentate astazi In anexa sa fie schimbate daca unele vor avea alte surse 
de finantari, respectiv finantari nerambursabile sau din alte programe nationale, de la bugetul de stat. 

in ceea ce prive~te fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea retelei de apa-canal, gandirea a fost 
facuta In colaborare cu cei de la Compania Apa, deci In ceea prive~te dezvoltarea ~i extinderea retelelor de 
apa -canal din Sacele depinde de aceasta ~i sunt unele situatii In care trebuie sa avansam cu aceste lucrari In 
unele zone pentru ca a se putea dezvolta infrastructura ~i modernizarea stradala. Grupul UDMR In urma cu 2 
ani nu a fost de acord cand s-a mai pus In discutie acest subiect, lntrucat nu aveau toate informatiile necesare 
la momentul respectiv, dar acum s-au lamurit lucrurile ~i nu au motive sa se opuna acestui proiect. 

D-na Secretar General spune ca ace~ti 40 mil nu se iau de la banca ~i se vireaza In contul municipiului 
~i se pot folosi oricum, ei se iau pe rand, In functie de investitiile !acute. 

D-1 Costea Catalin-lonut spune ca ar dezirabil ca ~i lor sa li se ceara parerea ~i dore~te sa-1 lntrebe pe 
d-1 Primru· din cine este formata acea comisie la cares-a facut referire. 

D-na Secretar General spune ca acea comisie de supraveghere este de la Bucure~ti, de la Ministerul de 
Finante, nu de la Sacele. 

D-na Paniti Izabella spune ca d-na Secretru· General a spus ca va fi o linie de finantare, adica un 
overdraft, d-1 Radulescu Eugen de la Contabilitate a spus ca este un credit pe termen lung, cu rate fixe ~i 

lntreaba care este varianta corecta. 
D-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca este un credit, din care se va trage doar pentru obiectivele care sunt 

In curs de realizare In termenul stabilit ~i se vor plati doar de catre banca catre constructori acele facturi 
care sunt decontate. in ceea ce prive~te acea comisie de care s-a racut vorbire, este vorba de Comisia de 
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Autorizare a lmprumuturilor ~i autorizarea tragerilor, este o comisie din cadrul Ministerului de Finante de la 
Bucure~ti, deci lucrurile sunt clare, iar daca se dorea o garantare din pa1tea Primarului ca se vor face numai 
proiecte de investitii, trebuie sa se ~tie ca nu se poate sa se duca banii lntr-o alta directie decat pe proiecte de 
dezvoltare In proportie de 100%. 

D-1 Paraipan George Horatiu ar dori sa-1 lntrebe, In mma alocufiunii d-lui Viceprimar, de ce cetateanul 
nu are dreptul la o opinie, de ce nu s-a racut o dezbatere publica ~i referitor la ce a afomat d-na anterior 
Secretar General cu privire la acest lucru, o contrazice, astfel recent Primaria Timi~oara a organizat o 
dezbatere publica pentru creditul de 40 mil euro, deci autoritatile publice locale fac dezbatere publica ~i 
pentru credite. 

D-na Secretar General spune ca ordinea de zi a devenit publica de vineri ~i lntreaba daca cineva a venit 
cu vreo solicitare In acest sens ~i nu s-a racut, cu toate ca suntem In perioada pandemica. 

D-1 Paraipan George Horafiu spune ca suntem In perioada pandemica, dar este o perioada In care 
~edintele de consiliu pot fi transmise cetatenilor Municipiului Sacele, care sa le acceseze ~i sa vada ce se 
discuta In baza unei hotarari care a lnteles ca a fost adoptata In mandatul trecut. 

D-1 Pre~edinte spune ca, In primul rand cadrul legal nu prevede acest lucru. 
D-1 Paraipan George Horatiu lntreaba daca nu este mai bine sa aiba loc o dezbatere publica, sa fie 

infmmat ~i cetateanul. 
- D-1 Pre~edinte spune ca este obligatia lor, ca ~i consilieri locali, sa vina In fafa cetatenilor ~i sa le dea 

explicatii pentru ceea ce au votat ~i sustinut, este munca lor de a face acesta discutie cu ace~tia. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca cetatenii ~i-au ca~tigat dreptul prin legea transparentei 

decizionale sa poate sa patticipe la 0 dezbatere publica, sa afle ce se lntampla, sa-~i prezinte opiniile, nu 

neaparat prin consilierii locali . 
D-1 Pre~edinte spune ca ambele opinii sunt viabile. 
D-na Secretar General spune ca nu a racut nimeni nici o solicitare pentru dezbatere publica, iar Legea 

52 este din 2003, iar In anii 2006 ~i 2009, cand ~i d-1 Paraipan era consilier locals-au votat doua credite ~i nu 
s-a cerut dezbatere publica. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca nu a racut bine ca a votat, probabil, pentru ca ~i acum se mai 
ramburseaza aceste credite. 

D-1 Pre~edinte spune ca mai este un credit de rambursat care se va te1mina In anul 2026. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune case mai fac gre~eli din care trebuie sa se lnvefe. 
D-na Secretar General reitereaza faptul ca nimeni nu a venit cu o solicitare de dezbatere publica. 
D-1 Pre~edinte spune ca dumnealui se va adresa electoratului sau ~i le va explica decizia lor, dumnealui 

spune ca a mai avut discufii ~i multi cetateni lnteleg mecanismele ~i necesitatea accesarii unui credit. 
D-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca dore~te sa-i raspunda d-lui consilier local Costea cu privire la· 

discutiile cu grupul PNL ~i mentioneaza ca liderul acestei fo1matiuni, d-1 Sterpu, a exclus orice discutie cu 
conducerea executivului Inca de acum cateva luni, dar dumnealui i~i manifesta disponibilitatea de a discuta 
nominal cu orice consilier local sau cu grupul PNL pe proiecte ~i ii a~teapta la discufii. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 10 voturi, pentru 8 abtineri (d-na Balint Tunde 
Sara, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-1 Gindac Nicolae, d-1 Paraipan George Horatiu, d-1 
Florescu Marius, d-1 Costea Catalin Ionut, d-na Paniti Izabella). H.C.L. nr. 17. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i face precizarea ca cele 8 abtineri se contorizeaza la voturi 
impotriva, mentionand ca abtinerile ~i voturile impotriva sunt contabilizate la fel. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2020 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 ru'. 1 - aviz favorabil 
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'Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - a viz 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. 18. 
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 consumului lunar de carburanti pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, 
agregate, utilaje ~i alte ma~ini aflate in dotarea Primariei Municipiului Sacele 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 - 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. 19. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

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. 

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. m'. 20. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru modificarea impozitului autovehiculelor de transport maria cu masa totala autorizata egala 

sau mai mare de 12 tone ~i a unor combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de maria cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, din anexa 1 Capitolul IV la HCL 
nr. 113/2020, stabilit conform art. 470 alin. (5) ~i (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 

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. 21. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata In Municipiul Sacele, Cartier $tefan eel 
Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, ap. 19 catre titularul contractului de lnchiriere. 

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. 22. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata In Municipiul Sacele, Ca1tier $tefan eel 
Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4, ap. 20 catre titularul contractului de lnchiriere. 

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 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 23. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locala de Sprijin cu atributii 
de prevenire ~i combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia ill'. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret ~i spune ca a 1nteles ca toti consilierii locali ~i-au exercitat 

dreptul la vot. 
Seda citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Jitaru Gheorghe: 15 voturi pentru, 2 1mpotriva, 1 vot 

nul; d-1 Jonas Andras: 16 voturi pentru, 11mpotriva, 1 vot nul; d-na Balint Tunde - Sara: 18 voturi pentru. 
H.C.L. nr. 24. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind desemnarea consilierilor locali ce fac parte din comisia de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale Secretarului General al 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 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
Se da citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Geczi Gelle1t: 15 voturi pentru, 3 1mpotriva 

Geczi Gelle1t; d-1 Medianu Gheorghe: 16 voturi pentru, 21mpotriva. H.C.L. nr. 25. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind constituirea comisiei de evaluare/selectie a membrilor Consiliului de Administratie al 
Regiei Publice Locale a Padurilor 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. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 

Se da citire rezultatului votului secret, respectiv Art. 1. d-1 Cretu Valentin: 15 voturi pentru, 3 
1mpotriva; d-1 Medianu Gheorghe: 14 voturi pentru, 4 1mpotriva; d-1 Geczi Gelle1t: 14 voturi pentru, 4 
1mpotriva; d-1 Florescu Marius: 18 voturi pentru; A1·t. 2. d-1 Cretu Valentin: 13 voturi pentru, 41mpotriva, 
1 vot nul. H.C.L. nr. 26. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind constituirea comitetului de nominalizare ~i remunerare pentru evaluarea ~i selectia 
membrilor consiliului de administratie al Servicii Sacelene S.R.L. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia ill'. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se da citire rezultatului votului secret, respectiv Art. 1. d-1 Cretu Valentin: 15 voturi pentru, 3 

1mpotriva; d-1 Medianu Gheorghe: 15 voturi pentru, 3 1mpotriva; d-1 Geczi Gelle1t: 15 voturi pentrn, 3 
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• lmpotriva; d-1 Florescu Marius: 18 voturi pentru; Art. 2. d-1 Geczi Gellert: 15 voturi pentru, 2 lmpotriva, 
1 vot nul. H.C.L. nr. 27. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru completarea H.C.L. ru-. 286/17 .12.2020 privind desemnarea unor consilieri locali pentru a 
face parte din Comisia de Evaluare (licitatie) pentru vanzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului 
Sacele, precum ~i din Comisia de Solutionare a Contestatiilor. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia ru-. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvantul ~i spune ca notiunea de ,,vot secret" implica faptul ca nu se 

~tie cine voteaza, astfel specifica faptul ca nu este voie sa se semneze pe buletinele de vot, In ~az de 
gre~eala, trebuie pastrat caracterul secret al votului, care se pierde daca apar semnaturi pe buletinul de vot. 

Seda citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Costea Catalin Ionut: 16 voturi pentru, 1 lmpotriva, 
1 vot nul; d-1 Florescu Marius: 16 voturi pentru, 1 lmpotriva, 1 vot nul. H.C.L. nr. 28. 

D-nul Pre~edinte spune ca trebuie pastrata confidentialitatea acestui tip de vot ~i orice alte lnscrisuri pe 
l buletinul de vot duce la nulitatea votului. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru completarea H.C.L. m. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului 
Local al Municipiului Sacele pentru a face parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de lnvatamant 
de pe raza Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil, cu precizarea ca o sa fie facut un amendament 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - aviz favorabil, cu amendament, In sensul inversarii persoanelor propuse la cele doua 

unitati de lnvatamant 
Comisia m. 4 - aviz favorabil, cu amendamentul grupului PNL, In sensul numirii d-lui Costea Catalin 

Ionut In Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Victor Jinga ~i d-lui Glndac Nicolae In Consiliul 

de administratie al ~colii Gimnaziale m. 5. 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca In ~edinta trecuta au fost nominalizati 2 consilieri locali 

'pentru a face parte din Consiliul de Administratie al ~colii Gimnaziale m. 5, dar acolo Consiliul de 
Administratie este format din 13 membri, iar In acest caz legislatia prevede ca din Consiliul de Adrninistratie 
sa faca pa1ie 3 reprezentanfi din paiiea Consiliului Local, din acest motiv a fost reintrodusa ~coala 5 In acest 
proiect de hotarare. 

D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret, iar amendamentul formulat a fost inserat pe buletinul de vot. 
Seda citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Glndac Nicolae (Liceul Tehnologic Victor Jinga): 10 

voturi pentru, 5 lmpotriva, 3 voturi nule; d-1 Costea Catalin Ionut (~coala Gimnaziala m. 5): 10 voturi 
pentru, 5 lmpotriva, 3 voturi nule. Amendament: d-1 Glndac Nicolae (~coala Gimnaziala m. 5): 6 voturi 
pentru, 10 lmpotriva ~i 2 voturi nule; d-1 Costea Catalin lonut (Liceul Tehnologic Victor Jinga): 6 voturi 
pentru, 10 lmpotriva ~i 2 voturi nule. H.C.L. m·. 29. 

D-1 Pre~edinte spune ca a ramas varianta propusa de executiv, proiectul de hotarare fiind adoptat In 

forma initiala. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor categoria de 
folosinta drumuri de exploatare (DE-uri) ~i a imobilelor categoria de folosinta ape curgatoare (HC-uri). 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
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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. 30. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind insu~irea ~i aprobarea documentatiei cadastrale de actualizare date tehnice, in vederea 
modificarii suprafetei imobilului inscris in CF nr. 106708 Sacele - Piata Cartier Electroprecizia din 
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 17 voturi pentru (d-1 Paraipan George Horatiu nu 

participa la vot ). H.C.L. nr. 31. 
D-nul Pre~edinte anunta ·ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele - prima inscriere a 
suprafetei de teren de 1000 mp, zona Babarunca cu destinatia curti- constructii. 

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. 32. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului inscris in 
CF nr. 101196 Sacele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/29 nr.cad 1162/1/29, in suprafata de ~8 
mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favo]:abil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 33. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a unor imobile situate in 
Ca1iierul Electroprecizia. 

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. 34. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind atestarea apaiienentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului inscris in 
CF nr. 108327 Sacele , nr.top 473,474, in suprafata de 1188 mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
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.. •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. 35. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treacii la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind aprobarea modalitatii de lntocmire a Registrului agricol al Municipiului Sacele pentru 
perioada 2020- 2024. 

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 pentm). H.C.L. nr. 36. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare pentru lndreptarea erorii materiale cuprinse In HCL nr. 259/26.11.2020 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate (SF) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,infiintare Centru socio
medical In ZUM (SF)" In Municipiul Sacele. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca este vorba de o eroare materiala, la Constructii-Montaj 
unde s-a lnscris, valoarea de 1.655.318,39 lei, In loc de 1.655.318,79 lei, cum era corect, eroare este la cifrele 
lnscrise dupa virgula, fiind singura eroare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru ( d-na Voicescu Nicoleta Teonia 
nu participa la vot). H.C.L. nr. 37. 

D-1 Pre~edinte spune ca pe ordinea de zi au fost lnscrise ~i doua inf01mari, respectiv o inf01mare cu 
privire la activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav In semestrul II al 
anului 2020 ~i lntreaba daca exista lntrebari In legatura cu aceasta informare. 

Nelnregistrandu-se discutii cu privire la aceasta informare, d-1 Pre~edinte spune ca mai este o informare 
venita din partea Consiliului de Administratie al RPLP Sacele R.A., cu privire la modificarea cuantumului 
indemnizatiei fixe a membrilor ~i stabilirea componentei variabile ~i lntreaba daca sunt discutii/lntrebari pe 
aceasta spefa, mentionand ca informarile au fost dezbatute In ~edinta pe comisii de specialitate. 

D-1 Cretu Valentin spune ca, a~a cums-a discutat ~i In ~edinta pe comisii de specialitate, nus-a considerat 
oportuna acesta solicitare ~i ar trebui mentinut la acest moment cuatumul indemnizatiei la nivelul anterior ~i 
in anii urmatori trebuie vazut daca se vor mentine perfo1mantele la RPLP. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i face precizarea ca acest cuatum al idemnizatiei a fost votat de catre 
Consiliul Local la nivelul cuantumului indemnizatiei de consilier local, s-a considerat ca este corect sa fie la 
acela~i nivel, dar fiind o info1mare adresata Consiliului Local a trebuit sa le fie adusa la cuno~tinfa. 

D-1 Pre~edinte spune ca parerea a fost unanima, nu vad op01tun momentan discutarea acestui subiect, 
avand In vedere ~i conditiile economice ~i starea generala, asta neexcluzand reluarea acestei discutii cand 
situatia ova impune. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca atunci cand s-a votat acest cuatum, consilierii locali din 
mandatul trecut l~i aduc aminte ca au fost discutii legate ~i de ceea ce se lntampla efectiv la RPLP ~i de 
responsabilitatea pe care o au domnii administratori ~i de responsabilitatea dumnealor, ca ~i consilieri locali, 
specificand nu este de acord cu marirea cuantumului indemnizatiei la acest moment. 

D-1 Pre~edinte spune ca daca sunt eventuale probleme de natura administrativa i se pot aduce la 
cuno~tinta pe caile de comunicare agreate, e-mail, WhatsApp, telefon, messenger, urmand a se ocupa de 
remedierea acestora ~i mentioneaza ca a primit o serie de sesizari de la colegi, dintre care o parte le-a rezolvat, 
fiind vorba de probleme legate de iluminatul public, salubrizare, interventif In mma unor defecfiuni la reteua 
de apa, etc. 
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D-na Paniti Izabella spune ca i s-a dus la cuno~tinta faptul ca sunt ni~te sesizari din partea ceta~enilor 
adresate Consiliului Local ~i care nu le-au fost aduse la cuno~tinta ~i vrea sa ~tie ce se 1ntampla cu acestea. 

D-1 Primar intreaba care sunt petitiile la care se refera, punctual. 
D-na Paniti Izabella spune ca este vorba despre o petitie cu privire la starea strazilor, respectiv str. 

Coastei, semnata de catre locuitorii acesteia, care este adresata ~i Consiliului Local. 
D-1 Primar spune case va verifica ~i daca este a~a, se va transmite. 
D-1 Costea Catalin Ionut spune ca d-1 Primar a afirmat ca dore~te un partener in ei, iar pana acum crede 

ca i-au demostrat acest lucru, sens 1n care la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi i se parea normal sa se faca 
acea schimbare, de a fi dumnealui in Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Victor Jinga, unde a ~i 
invatat ~i de care este legat emotional ~i nu inteles de ce nu s-a putut face acest lucru. 

D-1 Primar spune ca li a~tepata la discutii, lucru care pana acum nu s-a dorit din paitea dumnealor. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca dore~te sa-i spuna d-lui Costea ca d-1 Primar nu a avut buletin 

de vot, acestea au fost la consilierii locali care ~i-au exercitat votul intr-un mod sau altul 
D-1 Costea Catalin-Ionut spune ca propunerea a fost inaintata in ~edinta pe comisii de specialitate. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca aceasta propunere a fost inserata pe buletinul de vot. 
D-1 Paraipan George Horatiu ia cuvantul ~i o intreaba pe d-na Secretar General, daca pentru a fi intrunite 

conditiile de vot secret nu este necesar ca pe Ianga buletinele de vot sa existe ~i o cabina de vot. 
D-na Secretar General spune ca legislatia nu prevede acest lucru, votul secret inseamna, conform legii, ca 

se voteaza pe buletin de vot, atat ne precizeaza legea. 
D-1 Primar spune ca are cateva precizari legate de campania de vaccinare ~i mentioneaza ca suntem 

pregatiti cu cele 2 locatii, cu cele 2 centre de vaccinare de cateva saptamani, iar la unul din centre, respectiv 
eel din Policlinica Municipala, sunt pregatiti ~i cu personal, din discutiile avute cu d-1 Prefect ~i cu d-na 
director de la DSP s-a promis ca in jurul datei de 8 februarie s-ar putea incepe ~i la Sacele campania de 
vaccinare la Policlinica pe un singur flux, dar este o mare lipsa de doze de vaccin ~i precizeaza ca la un 
moment dat vor fi ~i platforme pentru cele 2 centre de la Sacele accesibile. 

D-na Popescu Gabriela spune ca tot timpul s-a afirmat ca este o prioritate sa fie vaccinate cadrele 
didactice, iar dan~ii sunt programati abia in luna martie ~i intreaba daca nu exista posibilitatea ca personalul 
din ~coli sa fie vaccinat ceva mai devreme, daca se deschide centrul de la Sacele. 

D-1 Primai· spune ca prograarea o face exclusiv DSP -ul prin sistemul STS. 
D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, in consecinta, declara ~edinta inchisa, drept 

Orele: 16:39. 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

f 
Elaborat 

lnsp. Aca1~ena 
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