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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 28.01.2021, orele 15,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 

videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 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 aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 14 decembrie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 17 decembrie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 29 decembrie 2020 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 2, 3 ,4. 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 7 ianuarie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 14 ianuarie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2020 - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în 

valoare de 40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării 

finanțării unor investiții publice de interes local - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

8. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2020 pentru 

cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă 

localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, 

autospeciale, agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele pentru anul 

2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a unui 

autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei 

Municipiului Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 4;  

11. Proiect de hotărâre pentru  modificarea impozitului autovehiculelor de transport  marfă cu masa totală 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone și a unor combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat 

sau tren rutier, de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, din anexa 1 

Capitolul IV la HCL nr. 113/2020, stabilit conform art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4,  ap. 19 către titularul contractului de închiriere  - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, 

Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4,  ap. 20 către titularul contractului de închiriere – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locală  

de Sprijin cu atribuții de prevenire și combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului 

Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali ce fac parte din comisia de evaluare a 

performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Săcele – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de 

Administratie  al Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

17. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare  pentru evaluarea și 

selecția  membrilor consiliului de administrație al Servicii Săcelene S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 4; 

18. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri 

locali pentru a face parte din  Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul 

privat al Municipiului Săcele, precum și din Comisia de Solutionare a Contestațiilor – iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

19. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi 

ai Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale 

unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

20. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor 

categoria de folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape 

curgătoare (HC-uri)- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
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21. Proiect de hotărâre privind însușirea și  aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în 

vederea modificării suprafeței  imobilului înscris în CF nr. 106708 Săcele - Piața Cartier  Electroprecizia 

din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele - primă 

înscriere a suprafeței de teren de 1000 mp , zona Babarunca cu destinația curți- construcții  - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului 

înscris în CF  nr. 101196 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/29 nr.cad 1162/1/29,  în 

suprafață de 18 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

     Avize Comisiile 1, 2, 4; 

24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile 

situate în  Cartierul Electroprecizia - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului 

înscris în CF  nr. 108327 Săcele , nr.top 473,474,  în suprafață de 1188 mp - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de întocmire a  Registrului agricol al Municipiului Săcele 

pentru perioada 2020- 2024 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1,  4. 

 

 

27. Diverse. 

- Informare privitoare la adresa membrilor Consiliului de Administrație pentru modificarea 

cuantumului indemnizatiei fixe a membrilor și stabilirea componentei variabile; 

- Informare privind activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  

semestrul II al anului 2020. 

 

  

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 Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Rădulescu Eugen – Șef Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare 

CFPP  

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

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

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

 

 

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

cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.01.2021 se desfășoară în 

format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            Ședința este prezidată de d-nul consilier local ing. Géczi  Gellért.  

            La şedinţă au participat, în prima parte,  17 consilieri  locali,  din totalul de 18 consilieri locali în 

funcţie, absentând d-l Popa Marius Cristian, iar după depunerea jurământului de către d-na Miron  

Laura-Ionela, numărul consilierilor locali prezenți a fost de 18, din totalul de 19 consilieri locali în funcție, 

absentând d-l Popa Marius Cristian. 
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D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și spune 

că, înainte a se începe dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a acestei ședințe, îl invită pe urmărorul 

supleant din partea formațiunii politice PSD să depună jurământul. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că înainte de a intra în ordinea de zi, întrucât sunt întrunite toate 

condițiile legale pentru ca d-na Miron Laura-Ionela, consilier local ales din cadrul partidului PSD să depună 

jurământul în locul d-lui Gâdea Sorin, îi dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a îndeplini procedurile 

care se impun în această situație. 

 D-na Secretar General ia cuvântul și spune că Judecătoria Brașov, în Dosarul nr. 925/197/2021 

admite cererea având ca obiect ,,validare consilierˮ, formulată de petenta UAT Municipiul Săcele, cu sediul 

în Municipiul Săcele, str. P-ța Libertății nr. 17, Brașov, validează mandatul supleantului consilier local al  

d-nei Miron Laura-Ionela, candidat din partea PSD, în Consiliul Local al Municipiului Săcele, în urma 

desfășurării alegerilor locale din 27 septembrie 2020.  

 D-na Miron Laura-Ionela depune jurământul, rostind formula solemnă. H.C.L. nr. 10. 

            D-l Președinte anunță că d-na consilier local Miron Laura-Ionela poate participa din acest moment la 

ședință și își poate exercita dreptul la vot. 

            D-na Secretar General ia cuvântul și spune că pentru punctele care au necesitat vot secret, toți cei 17 

consilieri locali prezenți au primit buletine de vot și și-au exercitat votul, d-na consilier local Miron le va 

primi și dumneaei, își va exercita dreptul de vot și va depune acum buletinele de vot în urne. 

           D-na Paraipan George Horațiu ia cuvântul și aduce la cunoștință faptul că nu participă la vot la 

punctul nr. 21 de pe ordinea de zi. 

          D-na Voicescu Nicoleta Teonia anunță că nu participă la vot la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea 

de zi suplimentară, respectiv la punctul nr. 27. 

D-l Președinte dă cuvântul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 

D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi 

anunță care este proiectul de hotărâre avut în vedere, respectiv:  

 27. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 259/26.11.2020 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Înființare Centru socio-medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele– inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 

           D-nul Preşedinte  supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre, așa cum  a fost 

prezentat și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru) și apoi supune spre aprobare ordinea de zi astfel cum 

a fost suplimentată și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  

           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului 

Local al  Municipiului Săcele din data de 14 decembrie 2020.   

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, 3 voturi pentru, d-na Balint Tunde Sara nu participă la vot, întrucât nu 

făcea parte din Consiliul Local al Municipiului Săcele în acea perioadă 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu 4 voturi pentru, d-na Președinte lipsește 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte spune că dacă sunt consilieri locali care nu au fost prezenți la ședință, să nu participe la 

vot. 

D-na Secretar General spune că nu este cazul. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru – d-na consilier 

local Balint Tunde Sara și d-na consilier local Miron Laura Ionela nu participă la vot ). H.C.L. nr. 11. 

       D-l Președinte menționează că d-na consilier local Miron Laura Ionela va participa la vot de la punctul 

nr. 6 de pe ordinea de zi. 



 5 

       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  

hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului 

Săcele din data de 17 decembrie 2020. 

         D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, aviz favorabil, 3 voturi pentru, d-na Balint Tunde Sara nu participă la 

vot, întrucât nu făcea parte din Consiliul Local al Municipiului Săcele în acea perioadă 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu 4 voturi pentru, d-na Președinte lipsește 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

        D-l Președinte întreabă dacă sunt consilieri locali care au absentat la această ședință. 

        D-na Secretar General spune că la această ședință a absentat doar d-l consilier local Popa Marius 

Cristian fiind prezenți 17 consilieri locali, iar la acest punct nu vor participa la vot d-na consilier local Balint 

Tunde Sara și d-na consilier local Miron Laura Ionela.    

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (16 voturi pentru – d-na consilier 

local Balint Tunde Sara și d-na consilier local Miron Laura Ionela nu participă la vot ). H.C.L. nr. 12. 

       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului 

Local al  Municipiului Săcele din data de 29 decembrie 2020.  

        D-na Secretar General spune că la acest punct va vota și d-na consilier local Balint Tunde Sara.  

       D-l Președinte spune că este ședința în care d-na Balint a fost învestită ca și consilier local. 

         D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil  

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

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

local Miron Laura Ionela nu participă la vot ). H.C.L. nr. 13. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului 

Local al  Municipiului Săcele din data de 7 ianuarie 2021. 

        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

local Miron Laura Ionela nu participă la vot ). H.C.L. nr. 14. 

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

hotărâre hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 14 ianuarie 2021.  

        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

local Miron Laura Ionela nu participă la vot ). H.C.L. nr. 15. 
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        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

 hotărâre pentru  aprobarea execuției bugetare pe trimestrul IV al anului 2020.   

       D-l Președinte spune că începând cu acest punct de pe ordinea de zi și d-na consilier local Miron poate 

să-și exercite dreptul la vot.     

   D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 16. 

      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de  

  hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 

40.000.000 lei, cu o maturitate de 15 ani și 2 ani perioadă de grație, în vederea asigurării finanțării unor 

investiții publice de interes local. 

        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții în plen, sub condiția garantării sumelor exclusiv la investiții 

care vizează proiectele de dezvoltare ale Municipiului Săcele  

Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții în plen solicitate de grupul PNL 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil,  cu discuții în plen solicitate de grupul PNL.   

D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că, în primul rând, dorește să specifice faptul că nu sunt 

împotriva dezvoltării localității și susțin realizarea acestor proiecte importante pentru comunitate, dar 

consideră că fără a avea în față un proiect de buget național și local, nu se impune o astfel de propunere, nu 

este momentul pentru o astfel de propunere, menționând că acest proiect a fost supus atenției consilierilor 

locali în urmă cu 5 zile, este vorba de 40 mil lei, aproximativ 8 mil euro și li se cere să ia niște decizii rapid, 

fără o analiză, fără a avea timp necesar de verificare, iar documentațiile care au fost anexate nu explică, în 

totalitate, pentru a putea lua o decizie corectă, în viziunea celor din grupul PNL. Deasemenea, consideră că 

ar fi fost indicat să se facă o dezbatere publică în acest sens, consultarea cetățenilor este importantă în opinia 

dumnealor, deoarece cetățenii vor fi principalii ,,garanțiˮ ai acestui credit. Dumneaei mai spune că nu există 

în raportul de specialitate o proiecție estimativă a costurilor acestui credit și a gradului de îndatorare pe 

următorii 15 ani, nu au răspuns ce efect va avea acest împrumut asupra nivelului taxelor și impozitelor locale 

și consideră că ar fi trebuit căutate și alte soluții de finanțare nerambursabile pe axe de dezvoltare durabile în 

cadrul programelor de finanțare POR sau în cadrul Fondul Național de Reziliență acordat de Guvernul 

României.  

D-na consilier local Paniti reiterează ideea că nu este momentul pentru a lua o astfel de decizie și că nu 

sunt împotriva acestor proiecte pe care le consideră importante pentru comunitate, plus că ar avea și alte 

proiecte pe care consideră că ar fi trebuit să le discute toți consilierii locali și să se vină cu niște proiecte 

deosebit de importante și solicitate de cetățeni, cum ar fi transportul în comun, achiziționarea de autobuze 

noi sau reînnoirea parcului auto, o creșă care este solicitată de majoritatea familiilor tinere pentru care există 

programe de finanțare, un alt proiect de importanță majoră ar fi realizarea unei piețe agro-alimentare în 

Cartierul Electroprecizia care ar putea suplimenta veniturile la bugetul local cu care s-ar putea finanța o parte 

din ratele acestui împrumut. Dumneaei mai spune că trebuie găsite niște soluții care să nu împovăreze 

bugetul local, să se găsească soluții de a face ceva, prin consultarea cetățenilor, a cosilierilor locali, să se  

vină cu soluții. 

 D-na Secretar General spune că aceste întrebări au fost puse și la ședința pe comisii de specialitate, 

aparatul de specialitate a oferit răspunsuri și menționează, în primul rând, că este o linie de finanțare, la care 

au avut atașate proiecte, este vorba de  niște lucrări la care avem aprobați indicatorii tehnico-economici  din 

studii de fezabilitate. Dumneaei mai spune că, din informațiile deținute nu sunt deschise anul acesta linii de 

finanțate pe infrastructură, dar dacă se vor deschide anul viitor anumite linii de finanțare și se vor putea 
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obține finanțări pentru anumite lucrări de aici, vor fi înlocuite, dar înlocuirea lor se va face tot cu acordul 

Consiliului Local.  

D-na Secretar General spune că bugetul de stat nu are nici o legătură cu acest proiet de hotărâre, iar în 

ceea ce privește ideea de dezbatere publică, nu are nici o legătură dezbaterea publică cu cele afirmate de d-na 

consilier local Paniti, a consultat în toată țara, la primăriile care au contractat asemenea sume nimeni nu a 

făcut nici o dezbatere publică, iar alte primării care au vehiculat că au realizat multe proiecte cu fonduri 

nerambursabile, au hotărâri de împrumuturi, nimeni nu poate realiza investiții majore fără asemenea linii de 

finanțare.    

 D-na Paniti Izabella spune că un alt aspect important este cum pot avea  garanția că nici un ban din 

acest împrumut nu va fi folosit în altă parte decât pentru proiecte de dezvoltare. 

D-na Secretar General spune că nu se pot cheltui banii în altă parte, întrucât se va merge la decontat cu 

acele facturi la lucrările din anexa prezentată făcute și este o comisie de supraveghere care-și dă acordul, nu 

domnul Primar decide dacă transferă banii aceștia la altă lucrare, nu se poate acest lucru, ar trebui ca în 

primul rând să se vadă ce face această comisie de supraveghere, aceasta aprobând toate cheltuielile care se 

fac pe linia de finanțare. 

D-l Președinte ia cuvântul și spune că s-a pus în discuție o eventuală consultare a cetățenilor, dar cei 

care se află astăzi pe acestă platformă, în data de 27 septembrie 2020 au fost votați de cetățeni pentru a le 

reprezenta interesele, sunt ,,portavoceaˮ cetățenilor, prin fiecare consilier local prezent aici sunt reprezentați 

cetățenii pe baza votului acordat, așa cum consideră ei de cuviință, pentru binele cetățenilor și a Municipiului 

Săcele, în altă ordine de idei, astăzi dau un acord de principiu, pentru că până în momentul în care se va 

ajunge la finalizarea procedurii de contractare a creditului va mai trece cel puțin 1 an, dacă nu mai mult și va 

mai fi nevoie și de alte hotărâri de consiliu prin care va trebui să aprobăm forma finală a acestui împrumut și 

este convins că vor avea toate elementele cu privire la condițiile de acordare a acestui credit, dobânzile 

aferente, durata de derulare, costuri, inclusiv unitatea bancară  cu care se va încheia contractul, în momentul 

în care dau un acord de principiu, nu au despre ce indicatori vorbi, până în momentul în care vor avea soluția 

finală care va fi agreată tot de ei, tot consilierii locali sunt cei care au posibilitatea de a schimba această listă 

de proiecte incluse pentru a se realiza din acest credit specificând faptul că, în calitate de legislativ al 

Municipiului Săcele decid ce proiecte vor fi finanțate din acest împrumut, acest  lucru neexcluzând deloc 

faptul ca acele proiecte care sunt prezentate astăzi în anexă să fie schimbate dacă  unele vor avea alte surse 

de finanțări, respectiv finanțări nerambursabile sau din alte programe naționale, de la bugetul de stat.  

În ceea ce privește fondurile nerambursabile pentru dezvoltarea rețelei de apă-canal, gândirea a fost 

făcută în colaborare cu cei de la Compania Apa, deci în ceea privește dezvoltarea și extinderea rețelelor de 

apă -canal din Săcele depinde de aceasta și sunt unele situații în care trebuie să avansăm cu aceste lucrări în 

unele zone pentru că a se putea dezvolta infrastructura și modernizarea stradală. Grupul UDMR în urmă cu 2 

ani nu a fost de acord când s-a mai pus în discuție acest subiect, întrucât nu aveau toate informațiile necesare 

la momentul respectiv, dar acum s-au lămurit lucrurile și nu au motive să se opună acestui proiect. 

 D-na Secretar General spune că acești 40 mil nu se iau de la bancă și se virează în contul municipiului 

și se pot folosi oricum, ei se iau pe rând, în funcție de investițiile făcute. 

D-l Costea Cătălin-Ionuț spune că ar dezirabil ca și lor să li se ceară părerea și dorește să-l întrebe pe  

d-l Primar din cine este formată acea comisie la care s-a făcut referire.  

D-na Secretar General spune că acea comisie de supraveghere este de la București, de la Ministerul de 

Finanțe, nu de la Săcele. 

D-na Paniti Izabella spune că d-na Secretar General a spus că va fi o linie de finanțare, adică un 

overdraft, d-l Rădulescu Eugen de la Contabilitate a spus că este un credit pe termen lung, cu rate fixe și 

întreabă care este varianta corectă. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că este un credit, din care se va trage doar pentru obiectivele care sunt 

în curs de realizare în termenul stabilit și se vor plăti  doar de către  bancă către constructori acele facturi 

care sunt decontate. În ceea ce privește acea comisie de care s-a făcut vorbire, este vorba de Comisia de 
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Autorizare a împrumuturilor și  autorizarea tragerilor, este o comisie din cadrul Ministerului de Finanțe de la 

București, deci lucrurile sunt clare, iar dacă se dorea o garantare din partea Primarului că se vor face numai 

proiecte de investiții, trebuie să se știe că nu se poate să se ducă banii într-o altă direcție decât pe proiecte de 

dezvoltare în proporție de 100%. 

D-l Paraipan George Horațiu ar dori să-l întrebe, în urma alocuțiunii d-lui Viceprimar, de ce cetățeanul 

nu are dreptul la o opinie, de ce nu s-a făcut o dezbatere publică și referitor la  ce a afirmat d-na anterior 

Secretar General cu privire la acest lucru, o contrazice, astfel recent Primăria Timișoara a organizat o 

dezbatere publică pentru creditul de 40 mil euro, deci autoritățile publice locale fac dezbatere publică și 

pentru credite. 

D-na Secretar General spune că ordinea de zi a devenit publică de vineri și întreabă dacă cineva a venit 

cu vreo solicitare în acest sens și nu s-a făcut, cu toate că suntem în perioadă pandemică. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că suntem în perioadă pandemică, dar este o perioadă în care 

ședințele de consiliu pot fi transmise cetățenilor Municipiului Săcele, care să le acceseze și să vadă ce se 

discută în baza unei hotărâri care a înțeles că a fost adoptată în mandatul trecut. 

D-l Președinte spune că, în primul rând cadrul legal nu prevede acest lucru. 

D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă nu este mai bine să aibă loc o dezbatere publică, sa fie 

informat și cetățeanul. 

D-l Președinte spune că este obligația lor, ca și consilieri locali, să vină în fața cetățenilor și să le dea 

explicații pentru ceea ce au votat și susținut, este munca lor de a face acestă discuție cu aceștia. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că cetățenii și-au câștigat dreptul prin legea transparenței 

decizionale să poate să participe la o dezbatere publică, să afle ce se întâmplă, să-și prezinte opiniile, nu 

neaparat prin consilierii locali. 

D-l Președinte spune că ambele opinii sunt viabile. 

D-na Secretar General spune că nu a făcut nimeni nici o solicitare pentru dezbatere publică, iar Legea 

52 este din 2003, iar în anii 2006 și 2009, când și d-l Paraipan era consilier local s-au votat două credite și nu 

s-a cerut dezbatere publică. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că nu a făcut bine că a votat, probabil, pentru că și acum se mai 

rambursează aceste credite. 

D-l Președinte spune că mai este un credit de rambursat care se va termina în anul 2026. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că se mai fac greșeli din care trebuie să se învețe. 

D-na Secretar General reiterează faptul că nimeni nu a venit cu o solicitare de dezbatere publică.  

D-l Președinte spune că dumnealui se va adresa electoratului său și le va explica decizia lor, dumnealui 

spune că a mai avut discuții și mulți cetățeni înțeleg mecanismele și necesitatea accesării unui credit. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că dorește să-i răspundă d-lui consilier local Costea cu privire la 

discuțiile cu grupul PNL și menționează că liderul acestei formațiuni, d-l Sterpu, a exclus orice discuție cu 

conducerea executivului încă de acum câteva luni, dar dumnealui își manifestă disponibilitatea de a discuta 

nominal cu orice consilier local sau cu grupul PNL pe proiecte și îi așteaptă la discuții. 

 Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi, pentru 8 abțineri (d-na Balint Tunde 

Sara, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l 

Florescu Marius, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-na Paniti Izabella). H.C.L. nr. 17. 

D-na Secretar General ia cuvântul și face precizarea că cele 8 abțineri se contorizează la voturi 

împotrivă, menționând că abținerile și voturile împotrivă sunt contabilizate la fel. 

          D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna decembrie 2020 pentru cadrele 

didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea 

de reşedinţă. 

 D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
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        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

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

        D-l Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  

de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru autoturisme, autoutilitare, autospeciale, 

agregate, utilaje și alte mașini aflate în dotarea Primăriei  Municipiului Săcele pentru anul 2021. 

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 19. 

D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcţiune şi  valorificării a unui autovehicul 

aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei Municipiului Săcele.  

D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 20. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  modificarea impozitului autovehiculelor de transport  marfă cu masa totală autorizată egală 

sau mai mare de 12 tone și a unor combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, din anexa 1 Capitolul IV la HCL 

nr. 113/2020, stabilit conform art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare.  

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 21. 

       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel 

Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4,  ap. 19 către titularul contractului de închiriere. 

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 22.                            

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul Săcele, Cartier Ștefan cel 

Mare, bl. 19, sc. A, etaj 4,  ap. 20 către titularul contractului de închiriere.  

      D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
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        Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 23.                          

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind desemnarea a 3 consilieri locali pentru a face parte din Unitatea Locală de Sprijin cu atribuții 

de prevenire și combatere a epizootiilor sanitar-veterinare la nivelul Municipiului Săcele.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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-l Președinte anunță că votul este secret și spune că a înțeles că toți consilierii locali și-au exercitat 

dreptul la vot. 

     Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Jitaru Gheorghe: 15 voturi  pentru,  2 împotrivă, 1 vot 

nul; d-l Jónás András: 16 voturi  pentru, 1 împotrivă, 1 vot nul; d-na Balint Tunde – Sara: 18 voturi pentru.   

H.C.L. nr. 24.                              

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind desemnarea consilierilor locali ce fac parte din comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Săcele. 

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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-l Președinte anunță că votul este secret. 

        Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l  Géczi  Gellért: 15 voturi  pentru,  3 împotrivă  

Géczi  Gellért; d-l Medianu Gheorghe: 16 voturi  pentru, 2 împotrivă. H.C.L. nr. 25.    

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

 de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare/selecție a membrilor Consiliului de Administrație  al 

Regiei Publice Locale a Pădurilor Săcele R.A. 

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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-l Președinte anunță că votul este secret. 

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv Art. 1.  d-l Crețu Valentin: 15 voturi  pentru,  3 

împotrivă;  d-l Medianu Gheorghe: 14 voturi  pentru, 4 împotrivă;  d-l Géczi  Gellért: 14 voturi  pentru, 4 

împotrivă;  d-l Florescu Marius: 18 voturi  pentru; Art. 2.  d-l Crețu Valentin: 13 voturi  pentru,  4 împotrivă, 

1 vot  nul.  H.C.L. nr. 26.    

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind constituirea comitetului de nominalizare și remunerare  pentru evaluarea și selecția  

membrilor consiliului de administrație al Servicii Săcelene S.R.L. 

     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv   Art. 1.   d-l Crețu Valentin: 15 voturi  pentru,  3 

împotrivă;  d-l Medianu Gheorghe: 15 voturi  pentru, 3 împotrivă;  d-l Géczi  Gellért: 15 voturi  pentru, 3 
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împotrivă; d-l Florescu Marius: 18 voturi  pentru;  Art. 2. d-l Géczi  Gellért: 15 voturi  pentru,  2 împotrivă, 

1 vot  nul.  H.C.L. nr. 27.     

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 286/17.12.2020 privind desemnarea unor consilieri locali pentru a 

face parte din  Comisia de Evaluare (licitație) pentru vânzarea bunurilor din domeniul privat al Municipiului 

Săcele, precum și din Comisia de Solutionare a Contestațiilor. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-l Președinte anunță că votul este secret. 

        D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că noțiunea de ,,vot secretˮ implică faptul că nu se 

știe cine votează, astfel specifică faptul că  nu este voie să se semneze pe buletinele de vot, în caz de 

greșeală, trebuie păstrat caracterul secret al votului, care se pierde dacă apar semnături pe buletinul de vot.      

        Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Costea Cătălin Ionuț: 16 voturi  pentru, 1 împotrivă, 

1 vot nul;  d-l Florescu Marius: 16 voturi  pentru,  1 împotrivă, 1 vot nul.  H.C.L. nr. 28. 

        D-nul Președinte spune că trebuie păstrată confidențialitatea acestui tip de vot și orice alte înscrisuri pe 

buletinul de vot duce la nulitatea votului. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 285/17.12.2020 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Local al Municipiului Săcele pentru a face parte din Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ 

de pe raza Municipiului Săcele. 

     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu precizarea că o să fie făcut un amendament  

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu amendament, în sensul inversării persoanelor propuse la cele două 

unități de învățământ 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendamentul grupului PNL, în sensul numirii d-lui Costea Cătălin 

Ionuț în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Victor Jinga și d-lui Gîndac Nicolae în Consiliul 

de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 5. 

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că în ședința trecută au fost nominalizați 2 consilieri locali 

pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 5, dar acolo Consiliul de 

Administrație este format din 13 membri, iar în acest caz legislația prevede ca din Consiliul de Administrație 

să facă parte 3 reprezentanți din partea Consiliului Local, din acest motiv a fost reintrodusă Școala 5 în acest 

proiect de hotărâre. 

D-l Președinte anunță că votul este secret, iar amendamentul formulat a fost inserat pe buletinul de vot. 

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv d-l Gîndac Nicolae (Liceul Tehnologic Victor Jinga): 10 

voturi  pentru,  5 împotrivă, 3 voturi nule;  d-l Costea Cătălin Ionuț (Școala Gimnazială nr. 5): 10 voturi    

pentru,  5 împotrivă, 3 voturi nule. Amendament: d-l Gîndac Nicolae (Școala Gimnazială nr. 5): 6 voturi 

pentru, 10 împotrivă și 2 voturi nule; d-l Costea Cătălin Ionuț (Liceul Tehnologic Victor Jinga): 6  voturi 

pentru,  10 împotrivă și 2 voturi nule. H.C.L. nr. 29. 

        D-l Președinte spune că a rămas varianta propusă de executiv, proiectul de hotărâre fiind adoptat în 

forma inițială. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilelor  categoria de 

folosință drumuri de exploatare (DE-uri) și a imobilelor categoria de folosință ape  curgătoare (HC-uri). 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 30.    

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind însușirea și  aprobarea documentației cadastrale de actualizare date tehnice, în vederea 

modificării suprafeței imobilului înscris în CF nr. 106708 Săcele - Piața Cartier  Electroprecizia din 

Municipiul Săcele. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l Paraipan George Horațiu nu 

participă la vot ). H.C.L. nr. 31.    

D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele - primă înscriere a 

suprafeței de teren de 1000 mp, zona Babarunca cu destinația curți- construcții. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 32.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în 

CF  nr. 101196 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/1/29 nr.cad 1162/1/29,  în suprafață de 18 

mp. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 33.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în  

Cartierul Electroprecizia. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să 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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 34.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în 

CF  nr. 108327 Săcele , nr.top 473,474,  în suprafață de 1188 mp. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 35.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind aprobarea modalității de întocmire a  Registrului agricol al Municipiului Săcele pentru 

perioada 2020- 2024. 

       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

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 hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 36.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 259/26.11.2020 privind aprobarea 

Studiului de Fezabilitate (SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare Centru socio-

medical în ZUM (SF)” în Municipiul Săcele. 

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că este vorba de o eroare materială, la  Construcții–Montaj 

unde s-a înscris, valoarea de 1.655.318,39 lei, în loc de 1.655.318,79 lei, cum era corect, eroare este la cifrele 

înscrise după virgulă, fiind singura eroare. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-na Voicescu Nicoleta Teonia 

nu participă la vot). H.C.L. nr. 37.        

D-l Președinte spune că pe ordinea de zi au fost înscrise și două informări, respectiv o informare cu 

privire la activitatea desfasuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în  semestrul II al 

anului 2020 și întreabă dacă există întrebări în legătură cu această informare. 

Neînregistrându-se discuții cu privire la această informare, d-l Președinte spune că mai este o informare 

venită din partea Consiliului de Administrație al RPLP Săcele R.A., cu privire la modificarea cuantumului 

indemnizatiei fixe a membrilor și stabilirea componentei variabile și întreabă dacă sunt discuții/întrebări pe 

această speță, menționând că informările au fost dezbătute în ședința pe comisii de specialitate. 

D-l Crețu Valentin spune că, așa cum s-a discutat și în ședința pe comisii de specialitate, nu s-a considerat  

oportună acestă solicitare și ar trebui menținut la acest moment cuatumul  indemnizației la nivelul anterior și 

în anii următori trebuie văzut dacă se vor menține performanțele la RPLP. 

D-na Secretar General ia cuvântul și face precizarea că acest cuatum al idemnizației a fost votat de către 

Consiliul Local la nivelul cuantumului indemnizației de consilier local, s-a considerat că este corect să fie la 

același nivel, dar fiind o informare adresată Consiliului Local a trebuit să le fie adusă la cunoștință. 

D-l Președinte spune că părerea a fost unanimă, nu văd oportun momentan discutarea acestui subiect, 

având în vedere și condițiile economice și starea generală, asta neexcluzând reluarea acestei discuții când 

situația o va impune. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că atunci când s-a votat acest cuatum, consilierii locali din 

mandatul trecut își aduc aminte că au fost discuții legate și de ceea ce se întâmplă efectiv la RPLP și de 

responsabilitatea pe care o au domnii administratori și de responsabilitatea dumnealor, ca și consilieri locali, 

specificând nu este de acord cu mărirea cuantumului indemnizației la acest moment.  

 D-l Președinte spune că dacă sunt eventuale probleme de natură administrativă  i se pot aduce la 

cunoștință pe căile de comunicare agreate, e-mail,  WhatsApp, telefon, messenger, urmând a se ocupa de 

remedierea acestora și menționează că a primit o serie de sesizări de la colegi, dintre care o parte le-a rezolvat, 

fiind vorba de probleme legate de iluminatul public, salubrizare, intervenții în urma unor defecțiuni la rețeua 

de apă, etc. 
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D-na Paniti Izabella spune că i s-a dus la cunoștință faptul că sunt niște sesizări din partea cetățenilor 

adresate Consiliului Local și care nu le-au fost aduse la cunoștință și vrea să știe ce se întâmplă cu acestea. 

D-l Primar întreabă care sunt petițiile la care se referă, punctual. 

D-na Paniti Izabella spune că este vorba despre o petiție cu privire la starea străzilor, respectiv str. 

Coastei, semnată de către locuitorii acesteia, care este adresată și Consiliului Local. 

D-l Primar spune că se va verifica și dacă este așa, se va transmite. 

D-l Costea Cătălin Ionuț spune că d-l Primar a afirmat că dorește un partener în ei, iar până acum crede 

că i-au demostrat acest lucru, sens în care la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi i se părea normal să se facă 

acea schimbare, de a fi dumnealui în Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic Victor Jinga, unde a și 

învățat și de care este legat emoțional și nu înțeles de ce nu s-a putut face acest lucru. 

D-l Primar spune că îi aștepată la discuții, lucru care până acum nu s-a dorit din partea dumnealor. 

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că dorește să-i spună d-lui Costea că d-l Primar nu a avut buletin 

de vot, acestea au fost la consilierii locali care și-au exercitat votul într-un mod sau altul  

D-l Costea Cătălin-Ionuț spune că propunerea a fost înaintată în ședința pe comisii de specialitate. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că această propunere a fost înserată pe buletinul de vot. 

D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și o întreabă pe d-na Secretar General, dacă pentru a fi întrunite 

condițiile de vot secret nu este necesar ca pe lângă buletinele de vot să existe și o cabină de vot. 

D-na Secretar General spune că legislația nu prevede acest lucru, votul secret înseamnă, conform legii, că 

se votează pe buletin de vot, atât ne precizează legea. 

 D-l Primar spune că are câteva precizări legate de campania de vaccinare și  menționează că suntem 

pregătiți cu cele 2 locații, cu cele 2 centre de vaccinare de câteva săptămâni, iar la unul din centre, respectiv 

cel din Policlinica Municipală, sunt pregătiți și cu personal, din discuțiile avute cu d-l Prefect și cu d-na 

director de la DSP s-a promis că în jurul datei de 8 februarie s-ar putea începe și la Săcele campania de 

vaccinare la Policlinică pe un singur flux, dar este o mare lipsă de doze de vaccin și precizează că la un 

moment dat vor fi și platforme pentru cele 2 centre de la Săcele accesibile. 

D-na Popescu Gabriela spune că tot timpul s-a afirmat că este o prioritate să fie vaccinate cadrele 

didactice, iar dânșii sunt programați abia în luna martie și întreabă dacă nu există posibilitatea ca personalul 

din școli să fie vaccinat ceva mai devreme, dacă se deschide centrul de la Săcele. 

D-l Primar spune că prograarea o face exclusiv DSP -ul prin sistemul STS. 

        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.  Orele: 16:39. 
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