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HOTARAREA Nr.11 Data: 28.01.2021 

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

al Municipiului Sacele din data de 14 decembrie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinfa ordinara in data de 28.01.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 2841 din 18.01.2021 al initiatorului - Primm· 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. 2879/18.01.2021 al Compartimentului 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 at1. 129, alin. (1); art. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); ait. 138, alin. (13) - (17); 
at1. 139 alin. (1); art 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT ARA STE: 

Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 14 decembrie 2020, conform anexei care face 
parte integ1:anta din prezenta hotarare. 

I ' I 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
CONSI~IER LOC~L _,;.---

~CZ~LE;yr 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE 

C.J. ZAMFlR GETA 

J,"dact~p. ;:.:oaie ElenaJSex~ 
Hotararea a fost adoptata: 16 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor in functie: 19 

,-
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 (d-na Balint Tunde - Sara ~i d-na Miron Laura-Ionela nu 
participa la vot) 
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Attexii la H.C.L. 11r. 11128.01.2021 

JUDETUL BRA~OV Nr. 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 
PROCES VERBAL 

1ncheiat la data 14.12.2020, orele 15,00, cu ocazia 
1ntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele 1n ~edinta extraordinara convocata de 

1ndata, desfii~urata 'in format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

~edinta extraordinara a fost convocata 'in conformitate cu prevederile art. 134 alin.(l), alin. (4) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i 

ale H.C.L m. 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 constatarea 'incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-nei 

BUSUIOC ANCA, ca urmare a demisiei acesteia ~i declararea ca vacant a locului de consilier 
local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A 
VIRGIL; 

2. Proiect de hotarare pentrn aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului institutiilor ~i 

activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL; 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Geczi Gellert 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-1 Radulescu Eugen - $ef Serviciu Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare 

CFPP 
- d-na Tinica Alina - insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare 

CFPP 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - Comp. Relatii Consiliul Local 

in contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, 1n vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-11, ~edinta extraordinara convocata de 1ndata a Consiliului Local 
din data de 14.12.2020 s-a desfii~urat 'in f01mat de videoconferinta, prin platfo1ma on-line ZOOM. 

La ~edinta au pmticipat 17 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali 1n functie, 
absentand d-1 Popa Marius Cristian. 

$edinta a fost prezidata de d-nul consilier local Gadea Sorin, care ia cuvantul ~i spune ca 1n baza 
dispozitiei nr. 1393/11.12.2020 a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Sacele 1n ~edinta 

extraordinara convocata de 1ndata, pentru data de 14.12.2020, pentru ore le 15 :00, aducand la cuno~tinta 
faptul ca sunt prezenti 17 din cei 18 consilieri locali 'in funcfie, fapt pentru care este intrunit cvorumul 
necesar ~edintei. 

D-1 Pre~edinte supune la vot proiectul ordinii de zi care se aproba cu unanimitate (17 voturi 
pentru). 

in continuare, d-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la 
proiectul de hotarare privind constatarea 1ncetarii de drept a mandatului de consilier local al d-nei 



BUSUIOC ANCA, ca urmare a demisiei acesteia ~i declararea ca vacant a locului de consilier locai din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Sacele. 

D-na Secretar General al Municipiului Sacele ia cuvantul pentru a oferi cateva explicatii, astfel 
dumneaei spune ca ~i la ~edinta de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sacele a atras atentia 
asupra faptului ca trebuie avute in vedere ~i tratate cu atentie prevederile Legii nr. 161/2003, implicit ale 
ait. 58 ~i ale art. 228 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ. D-na Busuioc Anca avea la 
dispozitie 15 zile din data de 28 octombrie ca sa opteze pentru una din cele doua functii, respectiv cea de 
asistent personal sau cea de consilier local. D-na Busuioc a afomat ca s-a consultat cu colegii care au 
asigurat-o ca nu este nici o problema ~i atunci nu ~i-a manifestat optiunea pentru una dintre functii. 
Doamna Secretar General spune ca aceasta problema a fost sesizata atunci cand d-na Busuioc a depus 
declaratia de avere ~i cand a depus un extras de cont In vederea incasarii indemnizatiei de consilier, cont 
diferit de eel pe ~are incasa indemnizatia de asistent personal, iar atunci programul din contabilitate nu a 
pe1mis ca pe acela~i CNP sa fie inregistrat un alt numar de cont ~i atunci s-au fiicut cercetari pentru a 
vedea daca este vorba de aceea~i persoana, care define concomitent ~i functia de consilier local ~i pe cea 
de asistent personal, reie~ind ca este aceea~i persoana, astfel s-a cerut un punct de vedere ~i Institutiei 
Prefectului Judetului Bra~ov, avand in vedere ca d-na Busuioc nu a optat In cele 15 zile pentru una din 
functii, ~i s-a confirmat faptul ca d-na Busuioc Anca se atla in acest moment In situatie de 
incompatibilitate ~i ca urmatorul pas este sa se mearga mai departe cu f01malitatile catre ANI, acest lucru 
'insemnand un proces pentru d-na Busuioc. 
D-na Busuioc a venit ~i a anuntat ca renunta la calitatea de consilier local ~i ~i-a depus demisia, rarr :i 
asistent personal. A vand in vedere prevederile a11. 88 alin. (1) lit. c) nu poti fi angajat cu contract 
individual de munca ~i sa fii ~i consilier local la aceea~i institutie, dumneaei putea sa aiba functia de 
asistent personal la alta primarie. A vand in vedere considerentele mai sus expuse, a fost i:nscris pe 
ordinea de zi acest proiect de hotarare, mmand ca apoi sa se faca formalitatile cu Judecatoria Bra~ov 
pentru a fi validat mmatorul supleant. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru. (H.C.L. nr. 269). 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

pentru aprobarea rectificarii bugetului local ~i a bugetului institutiilor ~i activitatilor finantate integral sau 
partial din venituri proprii pe anul 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru. (H.C.L. nr. 270). 
D-na Secretar General spune ca are la rugamintea ca maine, la ~edinta pe comisii, daca sunt 

amendamente/propuneri sau sunt nelamuriri sa se fo1muleze, respectiv sa se solicite explicatii pe comisii, 
iar dac3. sunt formulate propunerile maine, miercuri dimineata se vor face buletinele de vot ~i fiecare 
consilier local este rugat sa treaca pentru a-~i exercita votul, a~a cum s-a mai procedat. Totodata, 
dumneaei mentioneaza ca pentru fiecare proiect de hotarare pentru care votul este secret, s-a amenajat 
cate o urna, pentru a facilita munca comisiei de numarare a voturilor. 

D-1 Paraipan George Horatiu ia cuvantul ~i spune ca, in conformitate cu prevederile art. 123 ~ ... t. 
( 4) lit. b) propune sa se voteze in mod normal, adica mai intai voturile pentru, apoi abtineri ~i impotriva, 
pentru ca incepand cu voturile impotriva este derutant ~i solicita ca votul sa se desfa~oare confo1m 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019. 

D-na Secretar General spune ca doar pe ~edintele on-lines-a procedat in acest mod. 
D-1 Pre~edinte spune ca nu exista nici o problema sa se procedeze conform celor spuse de d-1 

consilier local Paraipan, mentionand ca O.U.G. nr. 57/2019 nu o spune cu titlu ultimativ a~a. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia solicita membrilor comisiei de numarare a voturilor sa fie 
prezenti joi la Primarie pentru a se putea numara ~i centraliza voturile pentru proiectele de hotarare care 
impun acest lucru. 
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D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, in consecinta, declara ~edinta inchisa, 
drept pentru care s-a intocmit prezentul Proces verbal. Ora 15 : 15. 

PRESEDINTELE DINT~I, '1· ,, , \ 

CONSILIER LOCAL; ---:--- _ , ·· 
Ing. GECZI GELLERT <~,.-· \ 

( 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat 
Insp. Acarg e Elena 
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