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    JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

  SĂCELE 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 09.02.2021, orele 15,00,  cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară convocată de 

îndată, desfășurată în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

    

Şedinţa extraordinara a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), alin. (4) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 darea în folosință gratuită, a spațiului medical din Policlinica 

Municipiului Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinanțarea de 10%  din 

bugetul local al Municipiului Săcele,  în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a 

Spitalului Municipal Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM 

S.A. IFN nr. 856/13.10.2017, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a 

avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru 

dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în fondul forestier proprietatea publică a 

Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de garantare - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

4.  

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 Tinică Alina – insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare 

CFPP  

- d-l Matei Ion – Compartiment Fond Locativ, Spații cu altă destinație 

                   - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic 

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

 

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

infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local 

din data de 09.02.2021 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            La şedinţă au participat 17 consilieri  locali,  din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, 

absentând d-l Popa Marius Cristian și d-l Gîndac Nicolae. 

            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Géczi Gellért, care, pentru început, dă cuvântul d-

nei Secretar General pentru a face apelul nominal. 

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

menționând că sunt absenți 2 consilieri locali, respectiv d-l Popa Marius Cristian și d-l Gîndac Nicolae. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că ședința este statutară și supune la vot proiectul ordinii de zi, 

care se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). 
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            În continuare, d-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, respectiv 

la proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a spațiului medical din Policlinica Municipiului 

Săcele, Aleea Episcop Popeea nr. 20, către Spitalul Municipal Săcele. 

            D-na Secretar General ia cuvântul și spune că acest punct este și motivul care justifică necesitatea 

convocării acestei ședințe, având în vedere faptul că centrul de vaccinare își începe activitatea din 15 

februarie, iar pentru ca Spitalul Municipal Săcele să-și poată încheia contractul direct cu Casa de Sănătate 

are nevoie de un act asupra acelui spațiu pe care Primăria l-a amenajat în Policlinica Săcele ca spațiu de 

vaccinare și atunci s-a impus să se facă acest proiect de hotărâre, prin care respectivul spațiu li se dă în 

folosință gratuită pentru a funcționa ca centru de vaccinare. Dumneaei mai spune că acolo a fost un 

contract de închiriere care a încetat de comun acord, întrucât cei care dețineau spațiul în chirie nu mai 

aveau activitate de ceva vreme și nu mai aveau ce face cu el și au renunțat, realizându-se acest spațiu de 

vaccinare. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 38.  

             D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea acordului de principiu pentru cofinanțarea de 10%  din bugetul local al Municipiului 

Săcele,  în vederea dotării cu aparatură și echipamente medicale a Spitalului Municipal Săcele. 

            D-na Secretar General ia cuvântul și spune că, așa cum s-a văzut și din materialele transmise,  

Spitalul Municipal Săcele derulează o serie proiecte, aici este vorba de niște echipamente, finanțate de 

Ministerul Sănătății, conform listei care a fost transmisă și are nevoie de acordul Consiliului Local pentru 

acea cofinanțare de 10%, dar în jur de 90% din aceste echipamente sunt prinse și pe un proiect pe fonduri 

europene, care se pare că se va semna mai curând, iar în acest caz, acele echipamente vor fi excluse din 

acest proiect, doar că pentru a depune acum documentația au nevoie de acest acord de principiu al 

Consiliului Local pentru cofinanțare. 

          Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 39. 

          D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 856/13.10.2017, 

în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fonduri nerambursabile 

pentru implementarea proiectului ,,Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii silvice în 

fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Săcele”, jud. Brasov și plații comisionului de 

garantare. 

           D-na Tinică Alina ia cuvântul și spune că acest proiect ar fi trebuit implemntat până la data de  4 

aprilie 2021, dar din cauza contextului epidemiologic, nu s-a reușit ducerea la bun sfârșit al acestuia, ceea 

ce a dus la necesitatea prelungirii cu 1 an, iar pentru a putea fi prelungit  trebuie plătită către AFIR o 

sumă, reprezentând 0, 1% din finanțarea rămasă de rambursat și, totodată, ni se solicită o hotărâre a 

Consiliului Local prin care să se prelungească termenul Scrisorii de garantare, ulterior această hotărâre va 

fi transmisă către Fondul de Garantare, împreună cu niște documente, se va face un act adițional, toată 

documnetația respectivă va fi apoi trimisă la AFIR, până în data de 28 februarie, acesta fiind și motivul 

pentru care acest proiect de hotărâre a fost înscris pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Sumele respective 

sunt stabilite conform legii, comisionul către Fondul de Garantare este de 0.05%, în conformittae cu 

prevederile Ordinului MADR nr. 13/12.01.2021, iar cealaltă este de 0,1% din suma ramasă de rambursat de către 

UE către noi, sunt verificate și actele trimise sunt  în concordanță cu respectiva sumă. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi.  H.C.L. nr. 40.  

             D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă d-l Viceprimar poate să le comunice care este starea 

autorizațiilor de securitate la incediu pentru unitățile școlare de pe raza Municipiului Săcele, având în 

vedere redeschiderea școlilor. 

           D-l Viceprimar spune că nu este domeniul dumnealui de activitate, dar din informațiile deținute, 

putându-se veni ulterior cu o completare, se poate afirma că sunt diferite situații la unitățile de învățământ 

de pe raza Municipiului Săcele, imobile unde există autorizația, imobile în curs de autorizare, dar din ce 

cunoaște, sunt probleme la majoritatea unităților școlare. Dumnealui mai spune că se va face o informare 

pe acest subiect. 

            D-l Primar ia cuvântul și spune că, din datele deținute,  începând cu data de mâine platforma de 

înscriere devine operațională pentru centrul de vaccinare din Săcele, întrucât avem doar unul, pe un singur 

flux și se începe demararea acestei operațiuni. 

      D-l Munteanu Gheorghe spune că la Liceul Teoretic George Moroianu, toate clădirile care necesită 

autorizație au, deoarece cele de înainte de 1998 nu au nevoie. 
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      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.  Ora  15:14. 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

   CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

   Ing. GÉCZI GELLÉRT                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     

 

 

 

 


