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    JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
  SĂCELE 

PROCES VERBAL 
încheiat la data 14.01.2021, 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 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului 
Săcele pentru perioada ianuarie-martie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale,  
prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui GÂDEA SORIN şi declararea ca vacant a 
locului de consilier local deținut de acesta  în  Consiliul  Local al 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-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 14.01.2021 s-a desfășurat în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 
            La şedinţă au participat 17 consilieri  locali,  din totalul de 18 consilieri locali în funcţie, 
absentând d-l Popa Marius Cristian. 
 D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și 
spune că trebuie făcute propuneri pentru președintele de ședință pentru următoarele 3 luni.  
 D-l Tóth Sándor spune că din partea formațiunii politice UDMR, îl propune ca președinte de 
ședință pe d-l Géczi Gellért, iar d-na Paniti Izabella îl propune, din partea PNL, pe d-l Paraipan George 
Horațiu.  
               Se supune la vot prima propunere formulată, în persoana d-lui  Géczi Gellért și se aprobă cu 9 
voturi pentru, 8 abțineri (d-l Costea Cătălin-Ionuț, d-l Florescu Marius, d-l Gîndac Nicolae, d-na Paniti 
Izabella, d-l Paraipan George-Horațiu, d-na Stoica Gabriela, d-na Popescu Gabriela și d-na Balint Tunde-
Sara). H.C.L. nr. 8. 
 D-l Géczi Gellért preia conducerea ședinței și supune la vot ordinea de zi, așa cum a fost stabilită 
conform dispoziției nr. 74/13.01.2021 și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru). 
            În continuare, d-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, 
respectiv la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 
normale,  prin demisie, a mandatului de consilier local al d-lui GÂDEA SORIN şi declararea ca vacant a 
locului de consilier local deținut de acesta  în  Consiliul  Local al Municipiului Săcele. 
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             D-na Secretar General spune că procedura implică să existe hotărâre de Consiliu Local, prin care 
se ia act de demisie și se declară locul de consilier local vacant, hotărâre care alături de alte documente se 
trimite la Judecătoria Brașov, în vederea validării următorului supleant de pe listă.  
             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  17 voturi pentru.  H.C.L. nr. 9.  
            D-l Primar ia cuvântul și spune că dorește să ofere câteva detalii legat de cele două centre de 
vaccinare din Municipiul  Săcele și menționează că din punct de vedere logistic ele devin operaționale de 
mâine, dar din punct de vedere al structurii de personal nu se cunoaște încă ce se va întâmpla, întrucât 
nici Instituția Prefectului Județului Brașov, DSP sau Ministerul nu au un punct de vedere coerent  cu 
privire la cine va detașa personalul, în ce condiții va fi plătit. Dumnealui mai spune că ceea ce a revenit 
Primăriei ca și activitate, respectiv dotarea acestor centre, mâine la orele 16 :00 va fi finalizată,  iar legat 
de personal se va vedea ce vor comunica instituțiile la care a făcut referire mai sus, întrucât este o 
incoerență totală din zona centrală, până în zona județeană, dar probabil că lucrurile se vor lămuri. 
           D-na Paniti Izabella întreabă, legat de centrele de vaccinare, dacă există liste de înscriere și pentru 
Săcele și unde se pot adresa doritorii. 
            D-l Primar ia cuvântul și spune că nu s-a transmis clar nimic de către Instituția Prefectului 
Județului Brașov, nici de DSP referitor la cine va colecta aceste informații, nu s-a transmis nimic oficial, 
nu s-a primit nici un document în acest sens, poate medicii de familie au primit ceva comunicări, dar la 
Primărie tot ce s-a primit este lista de înscriere pentru personalul instituției, care va fi transmisă la 
Prefectură. 
           D-na Coman Felicia spune,  calitate de medic de familie, că nici medicii de familie nu au primit o 
înștiințare oficială cu privire la vaccinare, nu știu ce vor face cu pacienții. 
          D-l Primar  spune că a avut o convorbire telefonică cu d-l Prefect și nici dumnealui nu are 
informații clare cu privire la personalul medical care va deservi aceste centre de vaccinare, legat de 
persoanele care vor colecta informații cu privire la solicitările de înscriere pe listele de vaccinare, dar 
speră că se vor clarifica toate aceste aspecte. 
          D-na Secretar Generral anunță că ședința ordinară va avea loc în data de 28 ianuarie, în format de 
videoconferință, iar ședințele pe comisii de specialitate vo avea loc pe data de 26 ianuarie, în forma pe 
care o decide fiecare comisie în parte. 
      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. GÉCZI GELLÉRT                                                                                                                          

 
 
 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     
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