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    JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

  SĂCELE 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 07.01.2021, orele 15,00,  cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară convocată de 

îndată, desfășurată în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

    

Şedinţa extraordinara a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1), alin. (4) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

precum  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 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL; 

2.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului 

local al Municipiului Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ;  

3. Proiect de hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituțiilor și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunilor de funcționare 

sau dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 al instituțiilor subordonate - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării, în anul  2021, a excedentului bugetului 

instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii rezultat la închiderea 

exercițiului bugetar pe anul 2020 al Municipiului Săcele și instituțiilor subordonate  - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, 

în sensul anulării accesoriilor  prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență 

juridică și/sau reprezentare în justiție în speță ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, având ca 

obiect acțiune în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov- iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL ; 

7. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 

în anul şcolar 2021-2022 de pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 

 

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 Rădulescu Eugen – Șef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget 

Ordonanțare CFPP  

 - d-l Mangale Bogdan - Șef Birou Administrativ 

- d-na Tinică Alina – insp. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare 

CFPP  
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                   - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. Juridic 

        - d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

 

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de 

infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului 

Local din data de 07.01.2021 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line 

ZOOM. 

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

absentând d-l Popa Marius Cristian. 

            Ședința a fost prezidată de d-nul consilier local Gâdea Sorin, care anunță că d-l consilier local 

Jitaru Gheorghe va participa la ședință doar audio – prin telefon. 

D-l Președinte ia cuvântul și dă citire proiectului ordinii de zi, stabilit prin dispoziția nr.  

16/06.01.2021, prin care a fost convocat Consiliul Local al Municipiului Săcele în ședință 

extraordinară convocată de îndată, pentru data de 07.01.2021,  orele 15:00. 

            D-na Secretar General spune că trebuie precizat care este numărul de consilieri locali prezenți 

la  dezbaterile Consiliului Local la acest moment. 

            D-l Președinte spune că la acest moment sunt 17 consilieri locali prezenți, în afară de d-l Popa 

Marius Cristian,  d-l consilier Gîndac Nicolae lipsește momentan. 

            Se supune la vot proiectul ordinii de zi și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier Gîndac 

Nicolae lipsește momentan). 

            În continuare, d-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, 

respectiv la proiectul de hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

Municipiului Săcele a deficitului secțiunii de dezvoltare, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2020. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l consilier Gîndac 

Nicolae lipsește momentan).  H.C.L. nr. 1.  

             D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetului local al Municipiului 

Săcele, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l consilier Gîndac 

Nicolae lipsește momentan).  H.C.L. nr. 2.  

            D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de 

hotărâre pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului instituțiilor și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii a deficitului secțiunilor de funcționare sau dezvoltare, rezultat 

la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 al instituțiilor subordonate. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l consilier Gîndac 

Nicolae lipsește momentan).  H.C.L. nr. 3.  

              D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea utilizării, în anul  2021, a excedentului bugetului instituțiilor și activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 

2020 al Municipiului Săcele și instituțiilor subordonate. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l consilier Gîndac 

Nicolae lipsește momentan).  H.C.L. nr. 4.  

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

hotărâre privind prelungirea termenului de acordare a facilitățiilor fiscale, în sensul anulării 

accesoriilor  prevazute în Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020. 

             D-na Secretar General ia cuvântul și spune că dorește să facă o precizare, respectiv, în luna 

iulie a anului trecut, cei care au fost consilieri locali în legislatura trecută știu,  s-a adoptat acea 

procedura conform  Ordonanței nr.  69/2020 de acordare a unor facilități persoanelor fizice și juridice 

de la bugetul local, în sensul că cei care își plătesc principalul până la 15 decembrie și depun cerere 

până la această dată, sunt scutiți de plata acceseoriilor. În 30 decembrie s-a aprobat O.U.G. nr. 

226/2020 care a prelungit acel termen de 15 decembrie 2020 până la 31 martie 2021, inclusiv și 

termenul de depunere a celor declarații. 

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru (d-l consilier Gîndac 

Nicolae lipsește momentan).  H.C.L. nr. 5.  



 3 

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

hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau 

reprezentare în justiție în speță ce face obiectul dosarului nr. 3922/62/2020, având ca obiect acțiune 

în anulare act emis de autorități publice, aflat pe rolul Tribunalului Brașov. 

            D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune că, având în vedere că nu a fost supus 

dezbaterii în ședința pe comisii de specialitate,  acest proiect necesită unele discuții, astfel  dumnealui 

propune ca genul acesta de proiecte să fie discutate în ședințe ordinare. 

            D-na Secretar General spune că termenul fiind scurt, s-a impus introducerea acestui proiect pe 

ordinea de zi a acestei ședințe. 

            D-l Paraipan George Horațiu spune că a înțeles că în data de 17 decembrie s-au făcut 

reclamațiile respective. 

            D-na Secretar General spune că trebuie depusă întâmpinarea într-un termen fix, altfel suntem 

decăzuți din toate drepturile. 

          D-l Paraipan George Horațiu spune că acest lucru nu este cunoscut de Consiliul Local, se știe 

doar ceea ce se prezintă în proiect și raport. 

          D-na Secretar General spune că este destul de lămuritor ceea ce s-a expus în documentele 

menționate de d-l consilier local. 

          D-l Paraipan George Horațiu spune că  o altă obsevație este  aceea că Consiliul Local nu face 

parte din acest proces și, în general, aleșii locali răspund pentru administrativ, civil și penal pentru 

faptele săvârșite în exercițiul atribuțiilor lor. 

          D-na Secretar General spune că acesta este un alt aspect, Ordonața nr. 26/2012 prevede că se 

poate achiziționa asistență juridică doar cu hotărârea Consiliului Local. 

           D-l Paraipan George Horațiu spune că Primarul reprezintă UAT-ul. 

           D-l Președinte spune că Primarul reprezintă, într-adevăr UAT-ul, dar nu și Consiliul Local. 

           D-l Paraipan George Horațiu spune că Consiliul Local nu are treabă aici. 

          D-na Secretar General spune că forul deliberativ este Consiliul Local, Primarul și aparatul de 

specialitate nu fac parte din forul deliberativ. 

           D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă Consiliul Local va trebui să dea mandat mai 

departe Primarului. 

           D-na Secretar General răspunde afirmativ, subliniind faptul că Ordonața nr. 26/2012 prevede 

imperativ că la achiziționarea de asistență juridică trebuie să existe la bază hotărârea Consiliului 

Local și fiind vorba de o speță în care se cer daune, se impune achiziționarea de asistență juridică. 

       D-l Paraipan George Horațiu spune că daunele se cer pentru un exercițiu făcut de Primărie, nu de 

Consiliul Local. 

           D-l Președinte spune că nu se întoarce nimeni împotriva Consiliului Local. 

           D-l Paraipan George Horațiu spune că are experiență neplăcută pe acest tip de speță. 

          D-na Secretar General spune că experiența la care face referire d-l consilier local Paraipan a 

fost cu totul altceva, acolo era vorba de o hotărâre de consiliu, aici vorbim de o autorizație de 

construire, care a fost atacată mai întâi de două persoane, care la începerea fondului au renunțat la 

judecată, iar acum au venit alte persoane care atacă aceeași autorizație de construire. 

          D-l Paraipan George Horațiu spune că nu știau aceste lucruri, proiectul nu este explicit. 

         D-na Secretar General spune că este un proces la început, avem doar acțiunea unde ni se cer 

acele daune despre care a discutat. 

         D-l Paraipan George Horațiu spune că propunerea PNL este să se scoată Consiliul Local din 

această procedură.  

            D-na Secretar General spune că nu este posibil acest lucru și reiterează faptul că Ordonața nr. 

26/2012 prevede imperativ ca la achiziționarea de asistență juridică trebuie să existe la bază hotărârea 

Consiliului Local, nu se poate scoate Consiliul Local din această procedură. 

          D-l Președinte spune că Ordonața nr. 26/2012 prevede obligația pentru cazul în speță de a se 

emite hotărâre de Consiliu Local.  

           D-na Secretar General spune că este o hotărâre pentru achiziția de reprezentare în justiție și s-a 

venit cu acest proiect deoarece sunt 25 de zile pentru depunerea întâmpinării și se iese din termen 

până la ședința ordinară și persoana care va prelua acea cauză trebuie să aibă timp să pregătească 

apărarea. 

        D-l Gîndac Nicolae se alătură colegilor. 
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       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  10 voturi pentru 8 abțineri.   H.C.L. nr. 6.                                                              

       D-l Președinte anunță că se trece la la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre  

    privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2021-2022 de pe 

raza Municipiului Săcele. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  18 voturi pentru.  (H.C.L. nr. 7). 

       D-l Primar ia cuvântul și spune că în Săcele s-a început campania de vaccinare anticovid, s-a 

vaccinat deja o mare din cadrele medicale, că sunt cele două centre de vaccinare, la Policlinica 

Municipiului Săcele și la Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc. Dumnealui mai spune că 

incidența a scăzut la Săcele în ultimele zile, s-a intrat pe scenariul galben, dar din păcate, astăzi a 

crescut iar, nu foarte mult, probabil testele nu sunt atât de multe pentru a avea o situație relevantă. 

      D-l Primar mai anunță că ședința ordinară aferentă lunii ianuarie va avea loc în data de 28. 

      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.  Ora  15:18. 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

   CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

   Ing. GÂDEA SORIN                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     

 

 


