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ROMANIA 
JUDETUL BRA~OV 

PRIMA.RIA MUNICIPIULLUI SA.CELE 
Str. Piata Libertatii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

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

HOTARAREA Nr.13 Data: 28.01.2021 

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

al Municipiului Sacele din data de 29 decembrie 2020 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 28.01.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 2989 din 18.01.2021 al initiatorului - Primar ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, In conformitate cu prevederile legale In materie; 

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

Avand In vedere Rap01iul de specialitate nr. 2990/18.01.2021 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 ati. 129, alin. (1); art. 133 alin. (1); mi. 134 alin. (1) lit. a); art. 138, alin. (13)- (17); 
mi. 139 alin. (1 ) ; art 196 alin. (1) lit. a); mi. 197 alin. (1) ~i mt. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, privind Codul 
Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT ARA~ T E: 

'\' Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 29 decembrie 2020, conform anexei care face 
pafte l"tegrantii din prezenta hotiiriire. 

P~~E~IN~k DE s k DINTA _.-- CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
CON.SI!--IER LO~C~L SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA.CELE 
Ing. ECZI GEL . C.J. ZAMFIR GETA 

" 7.R..( L- A f 1..- ~J actat: Insp. Acaroaie Elena/Sex 
iHotararea a fest adoptata : 17 votur pe11tru, 0 impotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie : 19 

Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 (d-na Miron Laura-Ionela nu participa la vet) 



JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 
PROCES VERBAL 

A11exli la H.C.L. 11r. 13128.01.2021 

Nr. 

incheiat la data 29.12.2020, orele 15,00, cu ocazia 
intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta extraordinara convocata de 

indata, desfa~urata in format de videoconferinfa, prin platforma on-line ZOOM 

Sedinta extraordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), alin. (4) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i 

ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentrn 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 mmatoarea ordine de zi: 

( l 

1. Depunerea juramantului de catre d-na BALINT TUNDE - SARA, consilier local supleant In 
Consiliul Local al Municipiului Sacele; 

2. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate asupra bugetului local pe anul 
·2020 prin Dispozitia Primarului Municipiului Sacele nr. 1441/ 22.12.2020 - initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primm· Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Geczi Gellert 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-1 Radulescu Eugen - Sef Serviciul 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, in vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta extraordinara convocata de lndata a Consiliului 
Local din data de 29 .12.2020 s-a desfa~urat in format de videoconferinta, prin platforma on-line 
ZOOM . 

. La ~edinta au pat1icipat, in prima parte, 17 consilieri locali, din totalul de 18 consilieri locali 
in functie, absentand d-1 Popa Marius Cristian, iar dupa depunerea juramantului de catre d-na Balint 
Tunde - Sara, numarul consilierilor locali prezenti a fost de 18, din totalul de 19 consilieri locali in 
functie, absentand d-1 Popa Marius Cristian . 

Sedinta a fost prezidata de d-nul consilier local Gadea Sorin, care ia cuvantul ~i da citire 
proiectului ordinii de zi, stabilit prin dispozitia rn'. 1454 /28.12.2020, prin care a fost convocat 
Consiliul Local al Municipiului Sacele In ~edinta extraordinara convocata de lndata, pentru data de 
29.12.2020, orele 15:00. 

D-1 Pre~edinte propune sa se supuna la vot proiectul ordinii de zi. 
D-na Secretar General mentioneaza ca d-na Balint nu voteaza proiectul ordinii de zi. 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi ~i se aproba cu unanimitate (17 voturi pentrn). 
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In continuare, d-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, 
respectiv la Depunerea juramantului de catre d-na BALINT TUNDE - SARA, consilier local supleant 
in Consiliul Local al Municipiului Sacele. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i da citire Incheierii Judecatoriei Bra~ov pronuntate in 
~edinta Camerei de Consiliu din data de 18.12.2020, In Dosarul civil nr. 24465119712020 ~i inregistrata 
la Primaria Municipiului Sacele sub numarul 80476/18.12.2020, prin care s-a dispus validarea 
mandatului supleantului Balint Tunde Sara candidat din partea PNL la functia de consilier local al 
UAT Municipiul Sacele ~i mai spune ca d-na Balint va da citire juramantului, 11 va semna, dupa care 
se va trece la urmatornl punct de pe ordinea de zi, la care i~i va exercita dreptul la vot ~i dumneaei. 

D-na Balint Tunde Sara da citire juramantului ~i se constata depunerea juramantului de catre d
na BALINT TUNDE - SARA, consilier local supleant 'in Consiliul Local al Municipiului Sacele, din 
partea Paitidului National Liberal, cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 296. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotarare privind validarea modificarilor efectuate asupra bugetului local pe anul 2020 prin Dispozitia 
Primarului Municipiului Sacele nr. 1441122.12.2020. 

D-1 Paraipan George Horatiu ia cuvantul ~i spune ca a constatat, din studierea materialelor, ca 
din intreaga suma de 178 mii lei au fost alocati 146 mii lei pentru burse ~i 'intreaha de ce nu a fost 
alocata intreaga suma pentru burse ~i o a alta intrebare este cu privire la salubritate, respectiv pentru ce 
anume sunt cei 104 mii lei alocati in acest sens. Dumnealui mai spune ca a vazut distribufia burselor pe 
tabelul respectiv ~i a constat ca Liceul George Moroianu define peste 50% ~i din cuatumul valoric 8 1 

burselor ~i din bursele de merit, fapt pentru care Comisia de specilitate nr. 3 a Consiliului Locar 
dore~te sa initieze de luna viitoare o discutie cu directorii ~colilor din Sacele, avand In vedere 
pregatirea bugetului ~i aspectul calitativ al invatamantului din Sacele ~i mentioneaza ca exista o mare 
diferenta intre Liceul Moroianu ~i celelalte ~coli, In conditiile in care pe viitor se dore~te aducerea 
tuturor ~colilor la nivelul Liceului George Moroianu ~i mentioneaza ca i se par dezavantajate celelalte 
~coli. 

D-1 Pre~edinte lntreaba care este motivul pentru care i se par dezavantajate celelalte ~coli In 
raport cu Liceul George Moroianu, pentru motivul ca este o ~coala mai buna decat celelalte. 

D-1 Paraipan George Horafiu spune case va discuta cu directorii uniti}tilor de lnvafamand ~i se 
va vedea cu ce probleme se confrunta, atat calitativ, cat ~i material ~i ca nu trebuie sa ne ferim de 
rezultate, indiferent ca sunt bune sau nu. 

D-1 Pre~edinte intreaba ce trebuia racut in acest sens, sa se taie bursele de la Liceul George 
Moroianu. 

D-l Paraipan George Horatiu spune ca a propus sa se discute, sa se vada in ce directie se 
lndreapta localitatea, pentru ca multi elevi se orienteaza spre Bra~ov. 

D-1 Pre~edinte spune ca aceasta tendinta nu este un element nou, dand exemplul personal, chiar 
~i al d-lui consilier local Paraipan care a absolvit liceul la Bra~ov . 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca ~coala nr. 2 era pe acela~i calapod cu ~coala nr. 4 la 
acea vreme, mentionand ca nu se poate sa existe a~a diferente intre :;>coala nr. 1 ~i Liceul George 
Moroianu. 

D-1 Pre~edinte spune ca este posibil, !ntrucat lntre timp a avut loc o contopire cauzata de 
necesitatea intrunirii unui numar de elevi pentru a avea personalitate juridica. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca a racut o propunere in cadru comisiei, iar aceasta i~i va 
face treaba. 

D-na Secretar General spune ca propunerea d-lui consilier local Paraipan se consemneaza in 
Procesul verbal al ~edintei. 

D-1 Pre~edinte spune ca ar trebui sa se pomeasca ~i de la procentul din numarul de elevi ~i 
mentioneaza ca la Liceul George Moroianu vin elevi ~i din alte localitati. Dumnealui mai intreaba daca 
referitor la suma totala ~i cea repaitizata pentru burse poate oferi cineva lamuriri. 

D-1 Radulescu Eugen spune ca, In primul rand dore~te sa mentioneze ca suma este de 250 mii 
lei, nu 278 mii lei. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca s-a inteles gre~it, dumnealui a intrebat de ce nu s-a 
repaitizat intreaga suma pentru burse. 
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D-1 Radulescu Eugen spune ca s-a repartizat 'in functie de solicitarile unitatilor de 1nvatamant, 
cat au avut nevoie, atat li s-a repa1tizat. 

D-na Secretar General mentioneaza anumite ~coli mai au bani pentru burse, au o parte, 
respectiv cuantumul alocat pe legislatia veche, s-a venit cu diferenta. 

D-1 Radulescu Eugen spune ca pe salubritate s-a alocat suma respectiva pentru prestarile de 
servicii pe luna decembrie, este vorba de salubritate, nu de dezapezire. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca a !ntrebat intrucat erau bani alocati din fondul 
Guvernului. 

D-1 Radulescu Eugen spune ca sunt bani pentru echilibrarea bugetului local. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). (H.C.L. 

nr. 297). 
D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, 1n consecinta, declara ~edinta 

inchisa, drept pentru cares-a intocmit prezentul Proces verbal. Ora 15:10. 

•, 

PRE~EDINTELE ~EDINTEI, ·, 
CONSI~IER ~OCA~, 

Ing. GECZI GELLERT 

I 

~- \~ 

Avizat 
SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SA CELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat 

lnsp. Ac~ie Elena 

Ing. 

/ 
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