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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.02.2021, 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. (2), lit. a) 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 28 ianuarie  2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 9 februarie 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2021pentru 

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 privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate 

închirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 3, 4.  

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale 

datorate de contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele  a serviciilor de 

consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, în domeniul achizițiilor publice - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare și dotare Centru Educațional 

Multifuncțional în ZF ( corp 2)” în Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a unui 

autovehicul aflat  în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei 

Municipiului Săcele- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 1,  ap. 7, către titularul contractului de închiriere  - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele 

majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul 

comunităţii, precum şi pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor 

neprivative de libertate, pentru anul 2021   - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 3, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2021 - 

iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, 

din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto 

forestier, în anul de producție 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, 

din speciile fag și DT (diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul 

de producție 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat 

sub formă de sortimente la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 

2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, 

fasonat la drum auto, destinat  valorificării către populație, în anul de producție 2021– iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri 

ilegale fasonat loco cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2021– iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei 

lemnoase,  fasonat loco cioată, din partizi de igiena și/ sau accidentale cu volum de până la 100 mc și din 

recuperări de material lemnos provenit din tăieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/mc, valabil în anul de 

producție 2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4; 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 

65 mii mc masă lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru 

nevoi locale, prin vânzare directă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului brut  total de 65  mii mc masă  lemnoasă pe  

picior destinat  recoltării, pentru anul de producție 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 

  mii mc masă lemnoasă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4;   

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere valabile pentru anul de 

producție 2021, la cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, 

respectiv a prețurilor de pornire către populație prin vânzare directă  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

22. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Anexei la Contractul cadru de administrare nr. 59352/ 

18.08.2020,  încheiat între Municipiul Săcele și Societatea Servicii Săcelene S.R.L. - iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL. 



 3 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

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

imobilului înscris în CF nr.112688 Săcele-nr. top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului 

înscris  în CF nr. 117323 Săcele nr.top 1954/1/2/7/1, în suprafață de 250 mp - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL. 

     Avize Comisiile 1, 2, 4; 

24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor 

categoria de folosință ape curgătoare- HPR  și a imobilelor categoria de folosință curți- construcții – 

poduri - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele - primă 

înscriere, a suprafeței de teren de 1200 mp, zona Str. Gârcinului, cu destinația fâneață - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

 

26. Diverse. 

- Informare solicitare repartizare locuință d-na Stirlici Cristina-Garofița; 

- Informare – punct de vedere alianța USR Plus – Filiala Săcele. 

 

 

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 Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

- d-na Frățilă Cristina  – inspector Serviciul Asistență Socială 

- d-na Bîja Ileana – Biroul Investiții 

                    - 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 25.02.2021 se 

desfășoară în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            Ședința este prezidată de d-nul consilier local ing. 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 prezenți 18 consilieri locali, absentând d-l consilier local Popa Marius Cristian.  

 Astfel, la şedinţă au participat 18 consilieri  locali,  din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, 

absentând d-l consilier local Popa Marius Cristian. 

D-l Președinte ia cuvântul și supune la vot proiectul ordinii de zi, așa cum a fost prezentat și se 

aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

 D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și anunță că nu participă la vot  la punctul nr. 7 de pe 

ordinea de zi. 

D-l Gîndac Nicolae anunță că nu participă nici dumnealui la vot la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi. 

            D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la  proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din 

data de 26 noiembrie 2020.   

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 41. 

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

privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 9 februarie 2021. 

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-na Secretar General aduce la cunoștință că la această ședință nu a participat d-l consilier local 

Gîndac Nicolae. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă 17 voturi pentru (d-l Gîndac Nicolae nu participă la 

vot). H.C.L. nr. 42. 

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

pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 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. 43. 

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

privind calcularea chiriilor nominale pentru locuințele pentru tineri destinate închirierii, construite prin 

programele A.N.L., din Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 44. 

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

hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de 

contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2020.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil,  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 45. 

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

privind aprobarea achiziționării de către Spitalul Municipal Săcele  a serviciilor de consultanță, 

 asistență juridică și/sau reprezentare în justiție, în domeniul achizițiilor publice.       

   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  
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 46. 

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

 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor  

tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF  

(corp 2)” în Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, d-na consilier local Voicescu Nicoleta-Teonia nu participă la vot.   

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi pentru (d-na consilier local Voicescu 

Nicoleta-Teonia și d-nul consilier local Gîndac Nicolae nu participă la vot). H.C.L. nr. 47. 

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

aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a unui autovehicul aflat  în domeniul 

privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele.      

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – 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. 48. 

D-l Președinte  anunță că se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, la  proiectul  de hotărâre 

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

bl. 19, sc. A, etaj 1,  ap. 7, către titularul contractului de închiriere. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3-  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. 49. 

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

privind aprobarea Planului de acțiuni sau  lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă 

din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la muncă în folosul comunităţii, precum şi pentru 

persoanele condamnate la executarea pedepselor şi a măsurilor neprivative de libertate, pentru anul 2021.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – 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. 50. 

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

privind constituirea fondului de accesibilizare al pădurilor pentru anul 2021.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 51. 
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       D-l Președinte anunţă că se trece  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT (diverse 

tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco drum auto forestier, în anul de producție 2021. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 52. 

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

privind aprobarea prețurilor de vânzare al lemnului de foc fasonat în steri, nesortat, din speciile fag și DT 

(diverse tari), destinate valorificării către populație, livrarea loco depozit, în anul de producție 2021. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 53. 

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

privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru materialul lemnos, fasonat sub formă de sortimente 

la drum auto, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021.  

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 54. 

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

privind aprobarea prețurilor de vânzare directă pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat  

valorificării către populație, în anul de producție 2021. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 55. 

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

privind aprobarea prețurilor de vânzare ale materialului lemnos provenit din tăieri ilegale fasonat loco 

cioată și destinat valorificării către populație, în anul de producție 2021. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 56. 

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

privind aprobarea tarifului pentru prestări de servicii exploatări forestiere a masei lemnoase,  fasonat loco 
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cioată, din partizi de igiena și/ sau accidentale cu volum de până la 100 mc și din recuperări de material 

lemnos provenit din tăieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/mc, valabil în anul de producție 2021. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 57. 

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

privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 mii mc masă 

lemnoasă, către agenții economici prin licitație/negociere și către populație pentru nevoi locale, prin 

vânzare directă. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 58. 

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

privind aprobarea volumului brut  total de 65  mii mc masă  lemnoasă pe picior destinat  recoltării, pentru 

anul de producție 2021. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 59. 

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

privind aprobarea valorificării în anul de producție 2021, a volumului brut total de 65 mii mc masă 

lemnoasă. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 60. 

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

privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere valabile pentru anul de producție 2021, la 

cherestele provenite din confiscări, destinate valorificării, către agenți economici, respectiv a prețurilor de 

pornire către populație prin vânzare directă. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 61. 

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

privind  actualizarea Anexei la Contractul cadru de administrare nr. 59352/ 18.08.2020, încheiat între 

Municipiul Săcele și Societatea Servicii Săcelene S.R.L. 
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D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 62.    

   D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

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

nr.112688 Săcele-nr. top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului înscris  în CF nr. 117323 

Săcele nr.top 1954/1/2/7/1, în suprafață de 250 mp. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 63.    

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor categoria de folosință 

ape curgătoare- HPR  și a imobilelor categoria de folosință curți- construcții – poduri. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 64.    

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 64.    

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

solicitare repartizare locuință d-na Stirlici Cristina-Garofița și întreabă dacă există discuții pe acest subiect, 

neexistând interpelări, trece la a  doua informare, cu privire la punct de vedere alianța USR Plus – Filiala 

Săcele. În condițiile în care nu sunt interpelări nici pentru această informare, întreabă dacă la diverse există 

ceva de menționat. 

D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune, în sensul celor afirmate și de d-l Viceprimar în ședința trecută, 

că consilierii locali reprezintă puntea de legătură între cetățeni și administrație, are două întrebări transmise 

de cetățeni pentru a fi aduse la cunoștința Consiliului Local,  iar prima se referă la o documentație PUD 

depusă de Madyon Top Turism, care dorește să facă o investiție în Municipiul Săcele, repectiv un restaurant 

cu cazare pe o suprafață de 3150 mp și beneficiarul a depus toată documentația, în conformitate cu 

prevederile impuse, pentru zonă turistică, cu respectarea regimului tehnic, juridic și economic și a 

reglementărilor urbanistice specifice zone, a întocmit  și proiectul pentru canalizare de 600 m în valoare de 

55 mii euro. 

       D-l Președinte ia cuvântul și spune că documentația nu este supusă la ora actuală spre aprobare, a fost 

prezentată în ședința Comisiei Tehnice de Urbanism, la care a  participat și d-na consilier local și au existat 

niște discuții ulterioare ședinței și aceste aspecte au fost lămurite. 
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      D-na Paniti Izabella spune că dorește doar să adreseze o întrebare, nu este vorba de partea tehnică, 

voia să prezinte situația în fața Consiliului Local, iar la  final să adreseze o întrebare în numele 

beneficiarului, care nu este legată de partea tehnică. 

            D-l Președinte spune că Consiliul Local are atribuții în aprobarea documentațiilor, dar nu de altă 

natură în ceea ce privește etapa de elaborare a documentației PUD și că, având în vedere caracterul 

excepțional al ședinței care se desfășoară în format online, consideră că intervențiile trebuie să fie succinte. 

           D-na Paniti Izabella spune că singura problemă pe care o are beneficiarul este că, fiind vorba de un 

proiect de finanțare pe fonduri deja aprobat pe Măsura 3, timpul pentru obținerea autorizației de construire 

este până la data de 30.06.2021 și beneficiarul întreabă dacă există posibilitatea ca, după aprobarea acestui 

PUD, să fie discutat și supus spre aprobare Consiliului Local într-o ședință extraordinară convocată de îndată 

sau nu există această posibilitate. 

         D-l Președinte spune că dacă se poate invoca caracterul de urgență al documentației respective, crede 

că există o posibilitate în acest sens și solicită și d-nei Secretar General un punct de vedere. 

         D-na Secretar General ia cuvântul și spune că există un Regulament de urbanism aprobat de către 

Consiliul Local, în vigoare, cu anumite termene care trebuie respectate, inclusiv procedura. 

         D-nul Președinte spune că se referă la faza în care documentația întrunește condițiile de a fi supusă spre 

aprobare Consiliului Local. 

       D-na Secretar General spune că timpul de aprobare pentru un PUD este mult mai scurt decât în cazul 

unui PUZ. 

       D-l Președinte spune că în momentul în care această documentație întrunește toate elementele necesare 

pentru a fi supusă dezbaterii Consiliului Local, va intra pe ordinea de zi, menționând că  nu știe în ce măsură 

va fi posibil acest lucru în cadrul unei ședințe extraordinare convocate de îndată, dar nici asta nu ar fi 

imposibil. Dumnealui mai spune că a purtat astăzi o discuție cu d-na Arhitect-Șef, în detaliu, cu privire la 

această documentație și, într-adevăr, analizând problemele ridicate la Comisia Tehnică de Urbanism, strict pe 

articolele de lege, acolo sunt niște chestiuni de completat, proiectantul trebuie să-și facă treaba corect. 

     D-na Secretar General spune că, din punctul dumneaei de vedere,  este normal ca documentațiile de 

urbanism, de tip PUD, PUZ să treacă prin comisiile de specialitate, în speță prin comisia nr. 2 de urbanism. 

    D-l Președinte spune că, având în vedere că în cadrul ședinței extraordinare convocate de îndată nu se 

solicită avizele comisiei de specialitate, această documentație nu ar trece, în acest caz, prin comisii.  

    D-na Paniti Izabella spune că întrebarea era dacă se poate trece această documentație printr-o ședință 

extraordinară convocată de îndată, după obținerea avizului Comisiei Tehnice de Urbanism. 

       D-l Președinte spune că după obținerea avizului Comisiei Tehnice de Urbanism, este nevoie de avizul 

Arhitectului-șef de la județ și că recomandarea este să se întreprindă toate dilegențele necesare completării 

documentației, pentru a putea intra cât mai repede pe ordinea de zi spre aprobare. 

    D-na Paniti Izabella spune că mai are o întrebare tot din partea cetățenilor, respectiv în ședința ordinară 

din 26.11.2020 a fost aprobat proiectul de hotărâre privind ,,Achiziția de echipamente TIC pentru facilitarea 

accesului elevilor din Municipiul Săcele la educație online” și termenul de închidere a apelui a fost 

01.02.2021, orele 17:00, întrebarea fiind dacă proiectul a fost depus de către Primăria Săcele și dacă  pot fi 

informați asupra acestui proiect. 

      D-l Primar ia cuvântul și spune că acest proiect a fost depus în timp util, iar acum este în evaluare. 

Dumnealui mai spune, legat de procesul de vaccinare, că din data de 15 februarie a început la Policlinica din 

Săcele această acțiune, de luni până duminică, de la orele 8:00 la 20:00, se vaccinează câte 60 persoane/zi, cu 

vaccinul Astrazeneca, menționțnd că se așteaptă și alt tip de vaccin, respectiv Pfizer, întrucât Astrazeneca se 

recomandă persoanelor până în 55 de ani,  iar dacă lucrurile merg bine, probabil se va putea deschide și al 

doilea flux la Policlinica Municipiului Săcele, recomandarea dumnealui fiind să se vaccineze cât mai multe 

persoane. 

      D-na Balint Tunde Sara spune că are o întrebare, respectiv dacă cadrele didactice au prioritate dacă apare 

vaccinul Pfizer în Săcele, pentru că sunt prea târziu planificate.  
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        D-l Primar spune că de ieri, a început și vaccinarea dascălilor, câte 5 persoane/zi, din cele 60 de 

vaccinuri alocate zilnic, 5 le revin cadrelor didactice, menționând că se așteaptă și venirea vaccinului Pfizer, 

pentru cei peste 55 ani. Dumnealui mai spune că a primit astăzi informația că nu toți medicii de familie vor 

să programeze pacienții, ceea ce nu este în regulă, va fi și o discuție cu dumnealor cu privire la acest aspect și 

spune că poate d-na consilier local, d-na dr. Coman Felicia are informații cu privire la acest subiect.  

    D-na Coman Felicia spune că nu crede că sunt medici de familie care nu vor să programeze pacienții, 

probabil nu pot. 

     D-l Primar spune că d-l dr. Zaharia a afirmat că nu se implică în procesul de vaccinare și spune că este 

oportun ca toți să se implice pentru bunul mers al acestui proces. 

      D-na Coman Felicia spune că a reușit să programeze doar 5 pacienți din 50.  

      D-l Președinte spune că programarea se face pe bază de CNP, iar cei care vor să se programeze la Săcele 

și au peste 55 de ani, nu o pot face, pentru că se face vaccinul doar cu Astrazeneca, o altă problemă fiind că 

nu se poate alege tipul de vaccin pe care îl doresc.  

        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: 15:40. 
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