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HOTARAREA Nr. 42 Data: 25.02.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a Consiliului Local 

al Municipiului Sacele din data de 9 februarie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 25.02.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 9625 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 conformitate 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 Rapo1tul de specialitate nr. 9629 /18.02.2021 al Compaitimentului Relatii 
Consiliul Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

in temeiul art. 129, alin. (1); a1t. 133 alin. (l); ait. 134 alin. (1) lit. a); ait. 138, alin. (13) - (17); 
art. 139 alin. (l); art 196 alin. (1) lit. a); a1t. 197 alin. (1) ~i ait. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a 
'.A't'T1"1"1,.,. • • 11 • Local al Municipiului Sacele din data de 9 februarie 2021, conform anexei care face pa11e 
l~;fallltfi\,jtt_lh.J)rezenta hotarare. 

E SEDINTA 
LOCAL 
~ CONTRASEMNATPENTRULEGALITATE 

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 
In C GEL ' T C.J. ZAMFIR GETA 

Ela : ';,sp. c~roaie Elena/Sexfa 
Hotararea a fost adoptata: 17 votun pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie: 19 

f 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 (d-1 Glndac Nicolae nu participa la vot) 
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JUDETUL BRA$0V 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
SA CELE 

PROCES VERBAL 

Anexa la H.C.L. nr. 42/25.02.2021 

Nr. 

lncheiat la data 09.02.2021, orele 15,00, cu ocazia 
lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta extraordinara convocata de 

1ndata, desta~urata 1n format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

$edinta extraordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), alin. (4) 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind darea 1n folosinta gratuita, a spatiului medical din Policlinica 
Municipiului Sacele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, catre Spitalul Municipal Sacele - initiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinantarea de 10% din 
bugetul local al Municipiului Sacele, In vederea dotarii cu aparatura ~i echipamente medicale a 

Spitalului Municipal Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 
3. Proiect de hotarare pentru aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM 

S.A. IFN nr. 856/13.10.2017, In vederea garantarii In procent de 100% a obligatiilor de plata a 
avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investitii pentru 
dezvoltarea ~i modernizarea infrastructurii silvice In fondul forestier proprietatea publica a 
Municipiului Sacele", jud. Brasov ~i platii comisionului de garantare - initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 

4. 
La ~edinta au pmticipat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Geczi Gellert 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-na Tinica Alina - insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare 

CFPP 
- d-1 Matei Ion - Compartiment Fond Locativ, Spatii cu alta destinatie 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - Comp. Relatii Consiliul Local. 

in contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, In vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta extraordinara convocata de lndata a Consiliului Local 
din data de 09.02.2021 s-a des!a~urat In format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 

La ~edinta au pmticipat 17 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali In functie, 
absentand d-1 Popa Marius Cristian ~i d-1 Glndac Nicolae. 

$edinta a fost prezidata de d-nul consilier local Geczi Gell6tt, care, pentru lnceput, da cuvantul d
nei Secretar General pentru a face apelul nominal. 

D-na Secretm· General face apelul nominal, In conformitate cu prevederile legale In vigoare, 
mentionand ca sunt absenti 2 consilieri locali, respectiv d-1 Popa Marius Cristian ~i d-1 Glndac Nicolae. 

D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i spune ca ~edinta este statutara ~i supune la vot proiectul ordinii de zi, 
care se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). 
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in continuare, d-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, respectiv 
la proiectul de hotarare privind darea In folosinta gratuita, a spatiului medical din Policlinica Municipiului 
Sacele, Aleea Episcop Popeea ru'. 20, catre Spitalul Municipal Sacele. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca acest punct este ~i motivul care justifica necesitatea 
convocarii acestei ~edinte, avand In vedere faptul ca centrul de vaccinare l~i lncepe activitatea din 15 
februarie, iar pentru ca Spitalul Municipal Sacele sa-~i poata lncheia contractul direct cu Casa de Sanatate 
are nevoie de un act asupra acelui spatiu pe care Primaria 1-a amenajat In Policlinica Sacele ca spafiu de 
vaccinare ~i atun'ci s-a impus sa se faca acest proiect de hotarare, prin care respectivul spatiu li se da In 
folosinta gratuita pentru a functiona ca centru de vaccinare. Dumneaei mai spune ca acolo a fost un 
contract de lnchiriere care a lncetat de comun acord, lntrucat cei care detineau spatiul In chirie nu mai 
aveau activitate de ceva vreme ~i nu mai aveau ce face cu el ~i au renuntat, realizandu-se acest spatiu de 
vaccmare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 38. 
D-l Pre~edinte anunta case trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinantarea de 10% din bugetul local al Municipiului 
Sacele, In vederea dotarii cu aparatura ~i echipamente medicale a Spitalului Municipal Sacele. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca, a~a cum s-a vazut ~i din materialele transmise, 
Spitalul Municipal Sacele deruleaza o serie proiecte, aici este vorba de ni~te echipamente, finantate de 
Ministerul Sanatatii, conform listei care a fost transmisa ~i are nevoie de acordul Consiliului Local pentru 
acea cofinantare de 10%, dar In jur de 90% din aceste echipamente sunt prinse ~i pe un proiect pe fonduri 
europene, care se pare ca se va semna mai curand, iar In acest caz, acele echipamente vor fi excluse dir 
acest proiect, doar ca pentru a depune acum documentatia au nevoie de acest acord de principiu al 
Consiliului Local pentru cofinantare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru. H.C.L. nr. 39. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

pentru aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13 .10.2017, 
In vederea garantarii In procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului ,,Investitii pentru dezvoltarea ~i modernizarea infrastructurii silvice In 
fondul forestier proprietatea publica a Municipiului Sacele", jud. Brasov ~i platii comisionului de 
garantare. 

D-na Tinica Alina ia cuvantul ~i spune ca acest proiect ar fi trebuit implemntat pana la data de 4 
aprilie 2021, dar din cauza contextului epidemiologic, nus-a reu~it ducerea la bun sfar~it al acestuia, ceea 
ce a dus la necesitatea prelungirii cu 1 an, iar pentru a putea fi prelungit trebuie platita catre AFIR o 
suma, reprezentand 0, 1 % din finantarea ramasa de rambursat ~i, totodata, ni se solicita o hotarare a 
Consiliului Local prin care sa se prelungeasca termenul Scrisorii de garantare, ulterior aceasta hotarare va 
fi transmisa catre Fondul de Garantare, lmpreuna cu ni~te documente, se va face un act aditional, toata 
documnetatia respectiva va fi apoi trimisa la AFIR, pana In data de 28 februarie, acesta fiind ~i motivuj 
pentru care acest proiect de hotarare a fost lnscris pe ordinea de zi a ~edintei de astazi. Sumele respecth e 
sunt stabilite conform legii, comisionul catre Fondul de Garantare este de 0.05%, In conf01mittae cu 
prevederile Ordinului MADR nr. 13/12.01.2021, iar cealalta este de 0,1% din suma ramasa de rambursat de catre 
UE catre noi, sunt verificate ~i actele trimise sunt In concordanta cu respectiva suma. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi. H.C.L. nr. 40. 
D-1 Paraipan George Horatiu lntreaba daca d-l Viceprimar poate sa le comunice care este starea 

autorizatiilor de securitate la incediu pentru unitatile ~colare de pe raza Municipiului Sacele, avand In 
vedere redeschiderea ~colilor. 

D-1 Viceprimar spune ca nu este domeniul dumnealui de activitate, dar din informatiile detinute, 
putandu-se veni ulterior cu o completare, se poate afirma ca sunt diferite situatii la unitatile de lnvatamant 
de pe raza Municipiului Sacele, imobile unde exista autorizatia, imobile In curs de autorizare, dar din ce 
cunoa~te, sunt probleme la majoritatea unitatilor ~colare. Dumnealui mai spune case va face o informare 
pe acest subiect. 

D-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca, din datele detinute, lncepand cu data de maine platforma de 
lnscriere devine operationala pentru centrul de vaccinare din Sacele, lntrucat avem doar unul, pe un singur 
flux ~i se lncepe demararea acestei operatiuni. 

D-1 Munteanu Gheorghe spune ca la Liceul Teoretic George Moroianu, toate cladirile care necesita 
autorizatie au, deoarece cele de lnainte de 1998 nu au nevoie. 
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D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, In consecinta, declara ~edinta lnchisa, 
drept pentru care s-a lntocmit prezentul Proces verbal. Ora 15: 14. 

Elaborat 

lnsp. Ac~ie Elena 

APROBAT 
PIUMAR 

Ing. POPA VIRGIL 
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