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HOTARAREA Nr.14 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 7 ianuarie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, intrunit in ~edinta ordinara in data de 28.01.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 2999 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 Raportul de specialitate nr. 3000/18.01.2021 al Compartimentului Relatii 
Consiliul Local ~i A vizele 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. m. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 129, alin. (1); art. 133 ali~. (1); mt. 134 alin. (1) lit. a); art. 138, alin. (13)- (17); 
aii. 139 alin. (1); art 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (I) ~i aii. 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 A RA~ TE: 

Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei extraordinare convocate de 'indata a 
Consiliuli'.\i .Local al Municipiului Sacele din data de 7 ianuarie 2021, conf01m anexei care face parte 
integranta-din prezenta hotarare. 

( I: - v 

~~~li~1 ;[~g~;~:1;; A~SECRETARUL ~~:E~s!~A~~~~i~~u~E~~i~~TE 
~ ~· .~~ CJ. ZAMFIR GETA 

~dactat': Jnsp. Aciiroaie Elena/Sex.{ r 
Hotararea a fost adoptata: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 (d-na Miron Laura-lonela nu participa la vot) 
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JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 
PROCES VERBAL 

Anexii la H.C.L. nr. 14128.01.2021 

Nr. 

lncheiat la data 07.01.2021, orele 15,00, cu ocazia 
lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta extraordinara convocata de 

lndata, desfii~urata In format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

~edinta extraordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1), alin. (4) 
din O.U.G. m. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
precum ~i ale H.C.L nr. 86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. m. 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 pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al 
Municipiului Sacele a deficitului seqiunii de dezvoltare, rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al 
anului 2020 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii In anul 2021 a excedentului bugetului 
local al Municipiului Sacele, rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al anului 2020 - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL ; 

3. Proiect de hotarare pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului institutiilor ~i 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii a deficitului sectiunilor de functionare 
sau dezvoltare, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 al institutiilor subordonate -
initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea utilizarii, in anul 2021, a excedentului bugetului 
institutiilor ~i activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii rezultat la inchiderea 
exercitiului bugetar pe anul 2020 al Municipiului Sacele ~i institutiilor subordonate - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL ; 

5. Proiect de hotarare privind prelungirea te1menului de acordare a facilitatiilor fiscale, 
In sensul anularii accesoriilor prevazute in Anexa m-. 3 din H.C.L. m. 184/30.07 .2020 ~ initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL ; 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta 
juridica ~i/sau reprezentare In justitie In spefa ce face obiectul dosarnlui nr. 3922/62/2020, avand ca 
obiect actiune in anulare act emis de autoritati publice, aflat pe rolul Tribunalului Bra~ov- initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL ; 

7. Proiect de hotarare privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar 
in anul ~colar 2021-2022 de pe raza Municipiului Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

La ~edinta au pmticipat: 
- d-1 Primm· Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Geczi Gellfat 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-1 Radulescu Eugen - ~ef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget 

Ordonantare CFPP 
- d-1 Mangale Bogdan - ~ef Birou Administrativ 
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- d-na Tinica Alina - insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonantart 
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 07.01.2021 s-a desra~urat In format de videoconferinta, prin platforma on-line 
ZOOM. . 

La ~edinta au paiticipat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali in functie, 
absentand d-1 Popa Marius Cristian. 

~edinta a fost prezidata de d-nul consilier local Gadea Sorin, care anunta ca d-1 consilier local 
Jitaru Gheorghe va paiticipa la ~edinta doar audio - prin telefon. 

D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i da citire proiectului ordinii de zi, stabilit prin dispozitia nr. 
16/06.01.2021, prin care a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Sacele In ~edinta 

extraordinara convocata de lndata, pentru data de 07.01.2021, orele 15:00. 
D-na Secretar General spune ca trebuie precizat care este numarnl de consilieri locali prezenti 

la dezbaterile Consiliului Local la acest moment. 
D-1 Pre~edinte spune ca la acest moment sunt 17 consilieri locali prezenti, In afara de d-1 Popa 

Marius Cristian, d-1 consilier Glndac Nicolae lipse~te momentan. 
Se supune Ia vot proiectul ordinii de zi ~i se aproba cu 17 voturi pentru ( d-1 consilier Glndac 

Nicolae lipse~te momentan). 
in continuare, d-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, 

respectiv Ia proiectul de hotarare pentru acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al 
Municipiului Sacele a deficitului seqiunii de dezvoltare, rezultat la lncheierea exercitiului bugetar al 
anului 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-1 consilier Glndac 
Nicolae lipse~te momentan). H.C.L. nr. 1. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea utilizarii in anul 2021 a excedentului bugetului local al Municipiului 
Sacele, rezultat Ia incheierea exercitiului bugetar al anului 2020. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru ( d-1 consilier Glndac 
Nicolae lipse~te momentan). H.C.L. nr. 2. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotarare pentrn acoperirea definitiva din excedentul bugetului institutiilor ~i activitatilor finantate 
integral sau partial din venituri proprii a deficitului sectiunilor de functionare sau dezvoltare, rezultat 
la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 al institutiilor subordonate. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru ( d-1 consilier Gindac 
Nicolae lipse~te momentan). H.C.L. nr. 3. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotarare pentru aprobarea utilizarii, in anul 2021, a excedentului bugetului institutiilor ~i activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pe anul 
2020 al Municipiului Sacele ~i institutiilor subordonate. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-1 consilier Gindac 
Nicolae lipse~te momentan). H.C.L. nr. 4. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, Ia proiectul de 
hotarare privind prelungirea te1menului de acordare a facilitatiilor fiscale, in sensul anularii 
accesoriilor prevazute In Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca dore~te sa faca o precizare, respectiv, In luna 
iulie a anului trecut, cei care au fost consilieri locali in legislatura trecuta ~tiu, s-a adoptat acea 
procedura conform Ordonantei nr. 69/2020 de acordare a unor facilitati persoanelor fizice ~i juridice 
de la bugetul local, in sensul ca cei care i~i platesc principalul pana la 15 decembrie ~i depun cerere 
pana la aceasta data, sunt scutiti de plata acceseoriilor. in 30 decembrie s-a aprobat 0.U.G. nr. 
226/2020 care a prelungit acel termen de 15 decembrie 2020 pana la 3 1 martie 2021, inclusiv ~i 
termenul de depunere a celor declaratii. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-1 consilier Gindac 
Nicolae lipse~te momentan). H.C.L. nr. 5. 

D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau 
reprezentare in justitie in speta ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, avand ca obiect actiune 
in anulare act emis de autoritati publice, aflat pe rolul Tribunalului Bra~ov. 

D-1 Paraipan George Horatiu ia cuvantul ~i spune ca, avand in vedere ca nu a fost supus 
dezbaterii in ~edinta pe comisii de specialitate, acest proiect necesita unele discutii, astfel dumnealui 
propune ca genul acesta de proiecte sa fie discutate in ~edinte ordinare. 

D-na Secretar General spune ca termenul fiind scurt, s-a impus introducerea acestui proiect pe 
ordinea de zi a acestei ~edinte. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca a inteles ca in data de 17 decembrie s-au tacut 
reclamatiile respective. 

D-na Secretar General spune ca trebuie depusa intampinarea intr-un termen fix, altfel suntem 
decazuti din toate drepturile. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca acest lucru nu este cunoscut de Consiliul Local, se ~tie 
doar ceea ce se prezinta in proiect ~i raport. 

D-na Secretar General spune ca este destul de lamuritor ceea ce s-a expus in documentele 
mentionate de d-1 consilier local. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca o alta obsevatie este aceea ca Consiliul Local nu face 
parte din acest proces ~i, in general, ale~ii locali raspund pentru administrativ, civil ~i penal pentru 
faptele savar~ite in exercitiul atributiilor lor. 

D-na Secretar General spune ca acesta este un alt aspect, Ordonata nr. 26/2012 prevede case 
poate achizitiona asistenta juridica doar cu hotararea Consiliului Local. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca Primarul reprezinta UAT-ul. 
D-1 Pre~edinte spune ca Primarul reprezinta, intr-adevar UAT-ul, dar nu ~i Consiliul Local. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca Consiliul Local nu are treaba aici. 
D-na Secretar General spune ca forul deliberativ este Consiliul Local, Primarul ~i aparatul de 

specialitate nu fac pai1e din forul deliberativ. 
D-1 Paraipan George Horatiu intreaba daca Consiliul Local va trebui sa dea mandat mai 

depa11e Primarului. · 
D-na Secretar General raspunde afirmativ, subliniind faptul ca Ordonata nr. 26/2012 prevede 

imperativ ca la achizitionarea de asistenta juridica trebuie sa existe la baza hotararea Consiliului 
Local ~i fiind vorba de o speta in care se cer daune, se impune achizitionarea de asistenta juridica. 

D-1 Paraipan George Horafiu spune ca daunele se cer pentru un exercitiu tacut de Primarie, nu de 
Consiliul Local. 

D-1 Pre~edinte spune ca nu se intoarce nimeni impotriva Consiliului Local. 
D-1 Pai·aipan George Horatiu spune ca are experienta neplacuta pe acest tip de spefa. 
D-na Secretar General spune ca experienta la care face referire d-1 consilier local Paraipan a 

fost cu totul altceva, acolo era vorba de o hotarare de consiliu, aici vorbim de o autorizatie de 
construire, care a fost atacata mai intai de doua persoane, care la inceperea fondului au renuntat la 
judecata, iar acum au venit alte persoane care ataca aceea~i autorizatie de construire. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca nu ~tiau aceste lucruri, proiectul nu este explicit. 
D-na Secretar General spune ca este un proces la inceput, avem doar actiunea unde ni se cer 

acele daune despre care a discutat. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca propunerea PNL este sa se scoata Consiliul Local din 

aceasta procedura. 
D-na Secretar General spune ca nu este posibil acest lucru ~i reitereaza faptul ca Ordonata nr. 

26/2012 prevede imperativ ca la achizifionarea de asistentajuridica trebuie sa existe la baza hotararea 
Consiliului Local, nu se poate scoate Consiliul Local din aceasta procedura. 

D-1 Pre~edinte spune ca Ordonata nr. 26/2012 prevede obligatia pentru cazul in speta de a se 
emite hotarare de Consiliu Local. 

D-na Secretar General spune di este o hotarare pentru achizitia de reprezentare in justitie ~i s-a 
venit cu acest proiect deoarece sunt 25 de zile pentru depunerea intampinarii ~i se iese din te1men 
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pana la ~edinta ordinara ~i persoana care va prelua acea cauza trebuie sa aiba timp sa pregateasca 
apararea. 

D-1 Gindac Nicolae se alatura colegilor. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 10 voturi pentru 8 abtineri. H.C.L. nr. 6. 
D-1 Pre~edinte anunta case trece la la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar in anul ~colar 2021-2022 de pe 
raza Municipiului Sacele. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 18 voturi pentru. (H.C.L. nr. 7). 
D-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca in Sacele s-a inceput campania de vaccinare anticovid, s-a 

vaccinat deja o mare din cadrele medicate, ca sunt cele doua centre de vaccinare, la Policlinica 
Municipiului Sacele ~i la Centrul de zi pentru copii aflati in situatii de rise. Dumnealui mai spune ca 
incidenta a scazut la Sacele In ultimele zile, s-a intrat pe scenariul galben, dar din pacate, astazi a 
crescut iar, nu foarte mult, probabil testele nu sunt atat de multe pentru a avea o situatie relevanta. 

D-1 Primar mai anunta ca ~edinta~ ·dinara aferenta lunii ianuarie va avea loc in data de 28. 
D-nul Pre~edinte co;:2ta'ca o):ainea de zi a fost epuizata ~i, 'in consecinta, declara ~edinta 

inchisa, drept pentru car; -~ iptocmit prezentll{ Proces verbal. Ora 15: 18. 

PRESEDINTELE SEDINt EI, ' ) ' p . M_A,..-;;:=0R_=vtA~1v1'l , 

CONSILIER LOCAL,\ J Ing . . /)'9f,A VIRGfo '. 
Ing. GECZI GELLER\!' j ~ RTMARJA ~ ~ 7 \o•~-~ 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

t 
Elaborat 

Insp. AcJ;:ie Elena 
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