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ROMANIA 
JUDETUL BRASOV 

PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE 
Str. Piata Libe11atii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

HOTARAREA Nr.12 Data: 28.01.2021 

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

din data de 1 7 decembrie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 28.01.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 2967 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 conformitate cu prevederile legale 1n materie; 

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

A vand in vedere Rap011ul de specialitate nr. 2986/ 18.01.2021 al Compat1imentului Relatii 
Consiliul Local ~i Avizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii m. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 
actelor nmmative, 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 ai1. 129, alin. (l); ai1. 133 alin. (l); art. 134 alin. (1) lit. a); ai1. 138, alin. (13) - (17); 
ai1. 139 alin. (1); art 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i ai1. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. m. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT ARAS TE: 

Artico! Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipii.Yui' Sacele ·" din data de 17 decembrie 2020, confmm anexei care face parte integranta din 
prezentalhotarare. ·-
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PRES Dr?TJ DE:SE~INTA .,,... _....... CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
CONS LIER LOCAL SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPlULUI SACELE 

Ing. '3 1 GELL : . 1~ " 4 C.J. ZAMFIR GETA 

)' dactat: lnsp. A'.diroaie Elena/5exf/J ~ 
Hotararea a fost adoptata: 16 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri r 
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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JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 

A11exii la H.C.L. Ill'. 12128.01.2021 

Nr. 

lncheiat la data 17.12.2020, orele 15,00, cu ocazia 

lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta ordinara, des.Ia~urata In format de 
videoconferinta, prin platf01ma on-line ZOOM 

~edinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile a1i. 133 alin. (2), lit. a) din 
O.U.G. nr. 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.I l.2019 privind 
aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 

Municipiului Sacele, avand mmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 26 noiembrie 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transp01iul, 
depozitarea ~i eliberarea vehiculelor .Iara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat al 
Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotarare pentru pentru aprobarea efectuarii In anul 2021 a concediului de odihna anual 
neefectuat de catre Primarul ~i Viceprimarul Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a Statului de functii ale aparatului de specialitate 
al Primarului Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

) 5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a Statului de functii ale Spitalului Municipal 

Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

6. Proiect de hotarare privind modificarea structurii organizatorice functionale a Spitalului Municipal 
Sacele pentru perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3,4. 

7. Proiect de hotarare privind acordarea de burse elevilor din 1nvatamantul preuniversitar de 
stat din Municipiul Sacele pentru anul ~colar 2020-2021, semestrul I - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 3, 4; 

8. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli ~i 

a Programului de Investitii pe anul 2020 al Societatii Servicii Sacelene S.R.L. - initiator PRIMAR 
Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 
2020 pentru cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care i~i desra~oara activitatea profesionala 
In alta localitate decat cea de re~edinta - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 
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10. Proiect de hotarare privind desemnarea a cate 3 consilieri locali pentru a face parte din ,,Comisia 
tehnica de repa1tizare efectiva a locuintelor pentru tineri, destinate lnchirierii" ~i, respectiv din 
,,Comisia de solutionare a contestatiilor privind repartizarea efectiva a locuintelor pentru tineri, 
destinate lnchirierii", locuinte aflate in administrarea Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

11 . Proiect de hotarare privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din ,,Comisia de analiza 
a documentelor privind vanzarea locuintelor pentru tineri", locuinte aflate in administrarea 
Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotarare privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face paite din ,,Comisia de 

atribuire a spafiilor de locuit ce se afla In patrimoniul Municipiului Sacele" - initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
13. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanfilor Consiliului Local al Municipiului Sacele in 

Comisia de control pentru verificarea respectlirii obligatiilor asumate de locatar prin Contractul de 
inchiriere pentru suprafetele de paji~ti aflate in proprietatea privata a Municipiului Sacele - initiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4; 

I4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sace_ in 
Comisia de evaluare pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a suprafetelor de teren 
pa~une ( paji~ti ) aflate in proprietatea privata a Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

15. Proiect de hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Sacele 
pentru a face pa1te din Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant de pe raza Municipiului 
Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

I 6. Proiect de hotarare 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 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4; . 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU 
EDUCATIONAL-GRADINITA-CRE$A, B-dul Bra~ovului, nr. 246, Municipiul Sacele - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea ofertei de donatie a numitilor Popescu Vasile, Popescu Daniel ~i 
Popescu Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat in CF nr. 1I4609 Sacele, in suprafata de 
1.179 mp, situat In zona strazii Mihai Eminescu tronson II ~i trecerea acestuia In domeniul public al 
Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare a numitilor Sandu Ion ~i Sandu 
Conseluta, Drobota Claudiu- Aurelian ~i Drahota Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului 
- teren in suprafata de 97 mp, inscris in CF nr. I I 7245 Sacele, reprezentand parte din strada 

Carpenului ~i trecerea acestuia in domeniul public al Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4. 

20. Proiect de hotlirare privind atestai·ea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a cotei 
de 2113/5000 din imobilul !nscris in CF m. I 07350 Sacele , a cotei de 2113/5000 din imobilul !nscris 
in CF m. 105698 Sacele, a cotei de 4226/10000 din imobilul !nscris In CF nr. 103724 Sacele si a cotei 
de 4226/10000 din imobilul lnscris In CF nr. 103723 Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 
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'2t. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a 

imobilului inscris in CF m. 117702 Sacele , nr.top 7141163/9 in suprafata de 24 mp - initiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

22. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a 
imobilului inscris in CF m. 105886 Sacele , nr.top 897/113 in suprafata de 162,43 mp - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4. 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr. 116066 Sacele, in 
suprafata de 954574 mp, categoria de folosinta. padure ~i a imobilului inscris in CF nr. 116065 Sacele, 
in suprafata de 891300 mp, categoria de folosinta padure - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 2, 4. 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu strigare de masa 

lemnoasa pe picior, destinata valorificarii catre operatorii economici, din productia anului 2021, pe 
pattizi de productie nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Garcin, partizi de productie nr. 23-57-89-159-176-
183 din U.P. VII Doftana, partizi de productie nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tarlung, partida de 

productie nr. 193 din U.P.V Tesla, partizi de productie nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III 
Piatra Mare - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

25. Diverse. 
Raportul de activitate al Comitetului Director al Spitalului Municipal Sacele pentru perioada iulie 
2017-noiembrie 2020; 
Informare cu privire la demisia d-lui Cretu Valentin din Consiliul de Administratie al RPLP Sacele 
R.A.; 
lnformare cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din Consiliul de Administratie al Societatii 
Servicii Sacelene S.R.L. 

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-na Roznovat Alina - Arhitect-~ef 

- d-1 Branzea Ovidiu - ~ef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
- d-1 Radulescu Eugen - ~ef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantare 

CFPP 
- d-1 Matei Ion - Comp. Fond locativ, spatii cu alta destinatie 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Comp. Juridic 

- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, in vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-11, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 17.12.2020 se 

desra~oara in fmmat de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 
~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Gadea Sorin. 

La ~edinta au participat 17 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali in functie, absentand 
d-1 Popa Marius Cristian. 
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D-na Secretar General spune ca, inainte de a se intra in ordinea de zi, dore~te sa <lea citirc 
prevederilor mi. 228 - Regimul general aplicabil conflictului de interese pentru ale~ii locali din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare,: 

,,(1) Alesul local a.flat fn conflict de interese fn condifiile previizute de cartea I titlul IV din Legea 

nr. 161/2003, cu modificiirile # completiirile ulterioare, are obligafia sii se abfinii de la emiterea sau 

participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la fncheierea sau participarea la 

fncheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce unfolos material pentru sine sau pentru: 

a) so/, sofie sau rude ori afini panii la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoaniifizicii saujuridicafafii de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligafii; 

c) o societate la care define calitatea de asocial unic ori func(ia de administrator sau de la care ob(ine 

venituri; 

d) o altii autoritate din care face parte; 

e) orice persoanii fizicii sau juridica, alta decal autoritatea din care face parte, care a fiicut o plata 

ciitre acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

j) asociafie sau funda(ie din care face parte. 

(2) in exercitarea func(iei, consilierul local sau consilierul judefean a.flat fn una dintre situafiile 

previizute la a/in. (1) are obligafia sii anunfe la fnceputul ~edinfei consiliului local, respectiv a consiliului 

judefean interesul personal pe care fl are la adoptarea hotiiriirii respective, anun( care se consemneazii fn 

mod obligatoriu in procesul-verbal al ~edinfei. 

(3) Ulterior anunfiirii interesului personal, consilierul local sau judefean nu mai este luat fn ca/cul 

pentru cvorumul necesar adoptiirii hotiiriirii consiliului cu privire la care acesta #-a anun(at interesul ~i 

nu are drept de vol la adoptarea acestei hotiiriiri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice fncheiate cu fnciilcarea prevederilor 

alin. (1) sunt lovite de nulitate absolutii fn condi(iile Legit nr. 176/2010, cu modificiirile ~i completiirile 

ulterioare. 

(5) Fapta ale~ilor locali de a fnciilca prevederile a/in. (1) ~i legislafia fn materie privind conf/ietul de 

interese constitute abatere disciplinarii ~i se sancfioneazii cu diminuarea indemnizafiei cu 10% pe o 

perioadii de maximum 6 !uni. " 

D-na Secretar General spune ca da citire la inceputul ~edintelor Consiliului Local acestui aiiicol, 

intrucat multi dintre consilierii locali se afla la primul mandat ~i i~i dore~te ca ace~tia sa inteleaga ca atunci 
este un proiect pe ordinea de zi ~i au un interes patrimonial este mai bine sa se abtina de la vat, decat sa 
primeasca ulterior o sanctiune, iar hotararea sa fie nula de drept. Dumneaei mai spune ca s-au vazut 

repercusiunile atunci cand nu s-a tinut cont nici de prevederile articolului 88 din Legea 161/2003 priv: 1 

incompatibilitatea ~is-a ajuns la demisia d-nei Busuioc din functia de consilier local. 
D-1 Geczi Gelle1i anunta ca la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi nu va lua parte la deliberari ~i nici 

la vot. 
D-1 Pre~edinte spune ca e bine sa se anunte ~i la lnceputul ~edintei acest lucru. 
D-na Secretar General spune ca legea prevede ca la inceputul ~edintei trebuie anuntata 

nepa1iiciparea la vot la un anumit punct de pe ordinea de zi. 
D-1 Pre~edinte intreaba daca mai este cineva care are vreun conflict raportat la punctele de pe 

ordinea de zi. 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune, legat de proiectul de hotarare cu bursele ~colare, ca i se 

pare normal ca cei care au copii la ~coala ~i care beneficiaza de burse sa se abtina de la vat, dar ramane la 
alegerea fiecaruia. 

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

anunta care este proiectul de hotarare avut In vedere, respectiv: 
25. Proiect de hotarare pentru modificarea taxei pentrn eliberare/vizare anuala a autorizatiei 

privind desfiisurarea activitatii de alimentatie publica, cuprinsa In anexa 1 la HCL nr. 113/2020, stabilita 
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'confo1m art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare - initiator Primar Ing. Popa Virgil. 

D-nul Pre~edinte spune ca In baza dispozitiei nr. 1392/10.12.2020 a fost convocat Consiliul Local al 
Municipiului Sacele In ~edinta ordinara pe luna decembrie ~i supune la vot suplimentarea ordinii de zi, 
care se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). 

D-na Popescu Gabriela ia cuvantul ~i spune ca se abtine de la vot la proiectul cu bursele, lntrucat 

are copil care beneficiaza de bursa. La acela~i proiect mai anunta ca se vor abtine ~i d-nii consilieri locali 
Florescu Marius ~i Toth Sandor, din acela~i motiv. 

D-nul Pre~edinte ia cuvantul ~i supune la vot ordinea de zi, astel cum a fost suplimentata ~i se 
aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). 

D-nul Pre~edinte propune sa se treadi la punctul nr. 1 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 26 noiembrie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicirn Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - avi:z; favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu menfiunea inserarii in Procesul verbal a observatiei ca d-1 Toth 
Sandor a votat audio de la momentul lntreruperii conexiunii video. 

D-na Secretar General spune ca s-a modificat deja Procesul verbal In acest sens. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 271. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea ~i 

eliberarea vehiculelor Iara stapan sau abandonate pe domeniul public sau privat 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 Ill'. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 272. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru pentru aprobarea efectuarii In anul 2021 a concediului de odihna anual neefectuat de catre 
Primarul ~i Viceprimarul Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu mentiunea ca d-1 Viceprimar nu participa la deliberari ~i nici la vot 
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 (16 voturi pentru - d-1 Geczi 

Gelle1t nu participa la vot). H.C.L. nr. 273. 

D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul 111., 4 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea organigramei ~i a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Sacele. 

0-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia ru'. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. lll'. 27 4. 
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 organigramei ~i a Statului de functii ale Spitalului Municipal 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 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 275. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind modificarea structurii organizatorice funqionale a Spitalului Municipal Sacele pentrn 
perioada Pandemiei SARS-Cov2 COVID 19. 

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 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 276. 

D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul dt 
hotarare privind acordarea de burse elevilor din lnvatamantul preuniversitar de stat din Municipiul 

Sacele pentm anul ~colar 2020-2021, semestrul I. 
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 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-nul Pre~edinte anunta ca, a~a cum au fost informati initial, nu vor participa la vot d-na consilier 
local Popescu Gabriela ~i d-nii consilieri locali Florescu Marius ~i Toth Sandor. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 14 voturi pentm (d-na consilier local Popescu 
Gabriela ~i d-nii consilieri locali Florescu Marius ~i Toth Sandor nu participa la vot). H.C.L. nr. 277. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli ~i a Programului de Investitii pe 
anul 2020 al Societatii 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 nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Paraipan George Horatiu ia cuvantul ~1 spune ca ar sugera, avand In vedere pierderile de la 

Servicii Sacelene, ca pe viitor societatea sa poata sa acceseze mai multe lucrari din cadml Primariei, 
confo1m legii achizitiilor se poate gasi o p01tita sa se obtina lucrari prin '.lncredintare directa, sunt lucrari 

care sunt !acute de alte fame ~i se pot face de catre Servicii Sacelene rara probleme ~i atunci se 
compenseaza ~i pierderile din pandemie ~i altele care mai pot aparea. 

D-1 Primm· spune ca este corecta interventia d-lui consilier Paraipan ~i mentioneaza ca ~i anul acesta 
s-au alocat, in baza unui contract cu societatea, lucrari ~i se va avea grija sa se faca acest lucru ~i anul viitor 

pentru ca pierderea sa fie diminuata. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 15 voturi pentru, 2 abtineri ( d-na Stoica 

Gabriela ~i d-1 Paraipan George Horatiu). H.C.L. nr. 278. 
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D-1 Pre~edinte propune ca sa se treadi la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentata, la 
proiectul de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 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 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 hotarare ~i se aproba cu cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 

279. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind desemnarea a cate 3 consilieri locali pentru a face pa11e din ,,Comisia tehnica de 
repa1tizare efectiva a locuintelor pentru tined, destinate inchirierii" ~i, respectiv din ,,Comisia de 
solutionare a contestatiilor privind repartizarea efectiva a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii", 
locuinte aflate in administrarea Municipiului Sacele. 

D-1 Pre~edinte spune ca va unna o serie de proiecte pentru care votul este secret ~i intreaba daca toti 
cei 17 consilieri locali prezenti ~i-au exercitat dreptul la votul secret. 

Se raspunde afamativ. 
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 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte spune ca daca au existat propuneri/amendamente cu privire la componenta acestor 

comisii, acestea au fost inserate pe buletinele de vot. 

D-na Secretar General spune ca la toate aceste 7 proiecte cu buletine de vot ar fi bine sa se 
stabilileasca ca, daca la sfar~it se constata ca un buletin a fost introdus intr-o alta uma de vot, decat cea 
aferenta proiectului respectiv, sa fie luat in calcul, intrucat se poate intampla ~i acest lucru. 

D-1 Jonas Andras, membru in comisia de numarare a voturilor, spune ca in uma corespunzatoare 
punctului nr. 10 s-a introdus un buletin de vot de la proiectul de hotarare nr. 12. 

D-na Secretar General spune ca exact aceasta este situatia la care s-a referit anterior, mentionand ca 
urnele au fost pregatite corespunzator, au fost numerotate adecvat, astfel incat sa nu fie nici un dubiu. 

Intrucat s-a gasit in aceasta urna un buletin de vot aferent punctului 12 de pe ordinea de zi, d-na 
Voicescu Nicoleta, membru in comisia de numarare a voturilor, propune ca sa se desigileze ~i aceasta urna 
~i sa se numere ~i buletinele de vot pentru punctul nr. 12 de pe ordinea de zi. 

Se da citire rezultatului votului secret pentru punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, respectiv: pentru 
Comisia tehnica de repartizare: d-l Munteanu Gheorghe: 15 voturi pentru, 1 vot impotriva, 1 vot nul; d-1 
Jonas Andras: 16 voturi pentru, 1 vot nul; d-na Paniti Izabella: 9 voturi pentru, 8 voturi impotriva ~i pentru 
Comisia de solutionare a contestatiilor: d-1 Gadea Sorin: 15 voturi pentru, 1 vot impotriva, 1 vot nul; d-1 
Geczi Gellert: 17 voturi pentru; d-na Popescu Gabriela: 9 voturi pentru, 8 voturi impotriva. H.C.L. nr. 
280. 

D-na Secretar General mentioneaza ca proiectul a fost adoptat in fo1ma propusa de executiv. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind desemnarea unui consilier local pentru a face pa1te din ,,Comisia de analiza a 
documentelor privind vanzarea locuintelor pentru tined'', locuinte aflate in administrarea Municipiului 
Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia Ill'. 2 - nu face obiectul 
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Comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 

Seda citire rezultatului votului secret, respectiv d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 1 vot 

lmpotriva. H.C.L. nr. 281. 
D-1 Pre~edinte spune ca proiectul a fost adoptat In forma propusa de executiv. 

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

hotarare privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din ,,Comisia de atribuire a spatiilor de 
locuit ce se afla In patrimoniul Municipiului 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 m. 4 - aviz favorabil. 

Se da citire rezultatului votului secret, respectiv d-na Voicescu Nicoleta Teonia: 16 voturi pentru, 1 

vot impotriva; d-1 Toth Sandor : 17 voturi pentru; d-1 Gindac Nicolae: 9 voturi pentru, 8 voturi impotriva. 

H.C.L. nr. 282. 
D-1 Pre~edinte spune ca proiectul a fost adoptat in forma propusa de executiv. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiec. 1 

de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sacele in Comisia de 

control pentru verificarea respectarii obligatiilor asumate de locatar prin Contractul de inchiriere pentru 

suprafetele de paji~ti aflate In proprietatea privata a Municipiului Sacele. 

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

Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu indreptarea unei erori materiale din raportul de specialitate 

D-na Secretar General spune ca s-a rezolvat aceasta solicitare. 

Comisia nr. 2 - aviz favorabil 

Comisia nr. 3 - nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se da citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Medianu Gheorghe: 16 voturi pentru, 1 vot 

lmpotriva, d-1 Geczi Gelle1t: 17 voturi pentru ; d-1 Florescu Marius: 9 voturi pentru, 8 voturi impotriva. 

H.C.L. nr. 283. 
D-1 Pre~edinte spune ca proiectul a fost adoptat in fo1ma propusa de executiv. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiect fo 

hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Sacele in Comisia de 

evaluare pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare a suprafetelor de teren pa~une ( paji~ti ) 

aflate in proprietatea privata a Municipiului 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 da citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Medianu Gheorghe: 16 voturi pentru, 1 vot 

lmpotriva; d-1 Geczi Gelle1t: 17 voturi pentru; d-1 Paraipan George Horatiu: 9 voturi pentru, 8 voturi 

lmpotriva. H.C.L. nr. 284. 
D-1 Pre~edinte spune ca proiectul a fost adoptat in fo1ma propusa de executiv. 

D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind desemnarea unor reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Sacele pentm a face 

parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor de lnvatamant de pe raza Municipiului Sacele. 
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D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil, cu un amendament care a fost comunicat 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil , cu amendamentul PNL ca la Liceul Victor Jinga sa fie introdus d-1 

Costea Catalin-lonut, la ~coala Gimnaziala nr. 5 d-1 Glndac Nicolae, iar la Liceul Teoretic George 
Moroianu d-1 Florescu Marius ~i d-na Stoica Gabriela. 

D-na Secretar General spune ca acest amendament a fost inserat pe buletinele de vot. 
Se da citire rezultatului votului secret, respectiv d-1 Medianu Gheorghe (Liceul Tehnologic Victor 

Jinga): 16 voturi pentru, 1 vot impotriva; d-1 Gindac Nicolae (Liceul Tehnologic Victor Jinga): 3 voturi 
pentrn, 14 voturi impotriva; d-1 Costea Catalin Ionu~ (Liceul Tehnologic Victor Jinga): 7 voturi 
pentru, 10 voturi impotriva; d-na Coman Felicia (Scoala Gimnaziala nr. 1 ): 16 voturi pentru, 1 lmpotriva; 
d-1 Paraipan George Horatiu (Scoala Gimnazialii nr. 1 ): 10 voturi pentru, 7 voturi lmpotriva; 
d-1 Jonas Andras (Liceul Teoretic Zajzoni Rab Istvan): 17 voturi pentru; d-na Paniti Izabella (Liceul 
Teoretic Zajzoni Rab Istvan): 9 voturi pentru, 8 voturi impotriva; d-1 Jitaru Gheorghe (Scoala Gimnaziala 
nr. 4): 17 voturi pentru; d-na Popescu Gabriela (~coala Gimnaziala nr. 4): 9 voturi pentru, 8 voturi 
impotriva; d-1 Medianu Gheorghe (~coala Gimnaziala nr. 5): 11 voturi pentrn, 6 voturi impotriva; 
d-na Voicescu Nicoleta Teonia (~coala Gimnaziala nr. 5): 15 voturi pentru, 2 voturi ilnpotriva; 
d-nul Gindac ; Nicolae (Scoala Gimnaziala nr. 5): 7 voturi pentru, 10 voturi ilnpotriva; 
d-1 Gadea Sorin (Gradinita nr. 4): 16 voturi pentru, 1 vot nul; d-na Stoica Gabriela (Gradinita ,,Raza de 
Soare"): 9 voturi pentru, 8 voturi lmpotriva; d-1 Crefu Valentin ( Gradinifa cu Program Prelungit nr. 5): 
16 voturi pentru, 1 vot lmpotriva; d-na Voicescu Nicoleta Teonia (Liceul Teoretic George Moroianu): 10 
voturi pentru, 7 voturi impotriva; d-1 Toth Sandor (Liceul Teoretic George Moroianu): 17 voturi pentru; 
d-1 Florescu Marius: 7 voturi pentru, 10 voturi lmpotriva; d-na Stoica Gabriela: 2 voturi pentrn, 15 voturi 
lmpotriva. H.C.L. nr. 285. 

D-1 Pre~edinte spune ca la acest proiect de hotarare exista o problema, respectiv la Liceul 
Tehnologic Victor Jinga, unde a intrunit d-1 Medianu Gheorghe voturile pentru a face pai1e din Consiliul 
de Administratie, dar nu au fast lntrunite voturile necesare de catre d-1 Gindac Nicolae, restul fiind in 
confmmitate cu propunerile executivului. 

D-na Secretar General spune ca se va introduce luna viitoare pe ordinea de zi un proiect de hotarare 
pentru completarea consiliului de administratie de la Liceul Tehnologic Victor Jinga. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind desemnarea unor consilieri locali pentru a face pa11e din Comisia de Evaluare 
(licitafie) 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 nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se da citire rezultatului votului secret, respectiv pentru Comisia de Evaluare (licitafie) 
d-1 Cretu Valentin (membru titulai'): 16 voturi pentru, 1 vot nul; d-1 Geczi Gellert (membru titular): 17 
voturi pentru; d-1 Costea Catalin Ionuf (membru titular): 7 voturi pentru, 10 voturi impotriva; 
d-1 Jitaru Gheorghe (membru supleant): 15 voturi pentru, 1 impotriva, 1 vot nul; d-1 Toth Sandor (membru 
supleant): 16 voturi pentru, 1 vot nul; d-1 Florescu Marius (membru supleant): 8 voturi pentru, 9 voturi 
lmpotriva ~i pentru Comisia de Solufionare a Contestafiilor d-1 Medianu Gheorghe (membru titular): 15 
voturi pentru, 1 vot lmpotriva, 1 vot nul; d-1 Jonas Andras (membru titular): 16 voturi pentru, 1 vot nul; d
na Stoica Gabriela (membru titular): 9 voturi pentru, 8 voturi lmpotriva; d-na Coman Felicia (membru 
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supleant): 16 voturi pentru, 1 vot lmpotriva; d-na Popescu Gabriela (membru supleant): 9 voturi pentru, e 
voturi impotriva. H.C.L. nr. 286. 

D-1 Pre~edinte spune ca pentru Comisia de Evaluare (licitatie) d-1 Costea Ionut nu a intrunit 
sufragiile pentru a fi membru titular. 

D-na Secretar General spune ca sunt ale~i doar 2 membri titulari ~i 2 supleanti In Comisia de 
Evaluare (licitatie), pentru ca nici d-1 Florescu Marius nu a intrunit numarul de voturi necesar ~i va trebui 
sa reluam acest proiect de hotarare, deoarece regulamentul aprobat luna trecuta prevede ca trebuie sa fie 3 
membri titulari ~i 3 supleanfi, astfel va trebui reluat votul pentru completarea comisiei de evaluare cu un 
membru titular ~i unul supleant. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE CENTRU EDUCATIONAL
GRADINITA-CRE~A, B-dul Bra~ovului, nr. 246, 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 unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 287. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul . # 

hotarare privind aprobarea ofertei de donatie a numitilor Popescu Vasile, Popescu Daniel ~i Popescu 
Loredana- Nicoleta pentru imobilul- teren identificat in CF nr. 114609 Sacele, in suprafata de 1.179 mp, 
situat In zona strazii Mihai Eminescu tronson II ~i trecerea acestuia in domeniul public al Municipiului 

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

Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia ru'. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 288. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea Declarafiei de renuntare a numitilor Sandu Ion ~i Sandu Conseluta, Drobota 
Claudiu- Aurelian ~i Drobota Mihaela , la dreptul de proprietate asupra imobilului - teren In suprafata de 
97 mp, inscris in CF nr. 117245 Sacele, reprezentand parte din strada Carpenului ~i trecerea acestuia 
domeniul public al Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 289. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind atestarea apai1enentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a cotei de 
2113/5000 din imobilul inscris 'in CF nr. 107350 Sacele , a cotei de 2113/5000 din imobilul inscris in 
CF nr. 105698 Sacele, a cotei de 4226/10000 din imobilul inscris in CF nr. 103724 Sacele si a cotei de 
4226/10000 din imobilul inscris In CF nr. 103723 Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. l - aviz favorabil 
Comisia m . 2 - aviz favorabil 
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Comisia nr. 3 - nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 290. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului inscris in 
CF nr. 117702 Sacele, nr.top 7141/63/9 in suprafata de 24 mp. 

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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 291. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul m'. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind atestarea apa11enentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 1nscris in CF 

nr. 105886 Sacele , nr.top 897 /1/3 In suprafata de 162,43 mp. 
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 (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 292. 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF nr. 116066 Sacele, 1n suprafata de 

954574 mp, categoria de folosinta padure ~i a imobilului inscris In CF nr. 116065 Sacele, In suprafata de 
891300 mp, categoria de folosinta padure. 

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 (17 voturi pentru). H.C.L. m·. 293. 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatia publica cu strigare de masa lemnoasa pe 
picior, destinata valorificarii catre operatorii economici, din productia anului 2021, pe partizi de productie 
nr. 13-185-186-188 din U.P. VIII Garcin, partizi de productie nr. 23-57-89-159-176-183 din U.P. VII 
Doftana, pm1izi de productie nr. 168-189- 190- 194-195 din U.P.VI Tarlung, pa11ida de productie nr. 193 din 
U.P.V Tesla, paitizi de productie nr. 60-130-131-132-177-178-181 din U.P. III Piatra Mare. 

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 ( 17 voturi pentru). H.C.L. nr. 294. 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 
de hotarare pentru modificarea taxei pentru eliberare/vizare anuala a autorizatiei privind desra~urarea 
activitatii de alimentatie publica cuprinsa 1n anexa 1 la H.C.L. nr. 113/2020, stabilita confo1m ai1. 475 alin. 
(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentru). H.C.L. nr. 295. 
D-1 Pre~edinte spune ca pe ordinea de zi au fost lnscrise ~i trei info1mari, respectiv o infonnare cu 

privire la demisia din Consiliul de Administratie al RPLP Sacele R.A. a d-lui consilier local Cretu Valentin. 
D-na Secretm· General ia cuvantul ~i spune ca 1n acest caz nu este vorba despre o situatie de 

incompatibilitate, d-1 Cretu ~i d-1 Medianu puteau ramane In respectivele consilii de administratie, doar ca nu 
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erau remunerati, potrivit Legii nr. 161/2003 puteau sa fie membri in cele doua consilii de administrafe, 
respectiv la RPLP ~i la Servicii Sacelene, la fel ca in cazul consiliilor de administratie ale ~colilor sau al 
spitalului, rara retribuire. 

D-1 Pre~edinte spune ca a doua informare este cu privire la demisia d-lui Medianu Gheorghe din 
Consiliul de Administratie al Servicii Sacelene S.R.L., iar a treia info1mare este un Rap01t de activitate al 
Comitetului Director al Spitalului Municipal Sacele pentru perioada iulie 2017-noiembrie 2020. 

D-1 Toth Sandor spune ca a citit acest raport de actlvitate ~i la pagina 11 a sesizat la nivelul anului 
2019 o neconcordanfa, respectiv la total, care nu este corect. 

D-na Secretar General spune ca se vor cere Iamuriri de la conducerea Spitalului Municipal Sacele, 

mentionand ca d-na Manager a fost la ~edinta pe comisii de specialitate ~i ca este posibil sa fie o eroare 
materiala. 

D-1 Toth Sandor spune ca in rest nu are observa~ii, activitatea este una remarcabila. 

D-1 Primai· ia cuvantul ~i anunta ca in prima saptamana a lunii ianuarie va avea loc o ~edinta 
extraordinara de repartizare a excedentului, pana in data de 8 ianuarie, iar ~edinta ordinara va avea loc, 
probabil, in data de 28 ianuarie 20201. Dumnealui mai anunta ca in Sacele sunt alocate 2 centre de 
vaccinare impotriva COVID 19, unul este la Policlinica Sacele, iar eel de-al doilea la Centrul de zi pentrn 
copii aflati in situafie de rise, acum aceste doua locatii se pregatesc ~i probabil ca in luna ianuarie se va 
1ncepe procesul de vaccinare. 

D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, in consecinta, declara ~edinta inchL , 
drept pentru cares-a intocmit prezentul Proces verbal. Orele: 16:30. 

PRES DINTELE SEDINTEI, 
( 

CONSILIER LOCAL, i 
, , I 

Ing. ECZI GELLERT ,' 

Avizat 
SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPlULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GET A 

Elaborat 

Jnsp. AJ oaie Elena 
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