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            JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

              SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 06.07.2021, 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 extraordinară convocată de îndată 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 aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de parteneriat între Asociația Teach for România și 

Municipiul Săcele pentru organizarea Academiei Copiilor din cadrul Academiei de Leadership și 

Pedagogie, în perioada 25.07.2021-15.08.2021 - 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 Financiar Contabilitate  Salarizare Buget Ordonanțare C.F.P.P. 

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

- d-ra Dascălu Bianca – cj. Birou  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 extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local din data de 

06.07.2021 se desfășoară  în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            Ședința este prezidată de d-na consilier local ing. Voicescu Nicoleta Teonia.  

        D-na Președinte declară deschisă ședința și dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul 

nominal. 

D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

La ședință participă participă toți cei 18 consilieri locali în funcție. 

           D-na Președinte spune că ședința este statutară și  supune la vot proiectul  ordinii de zi, care se aprobă cu 

unanimitate (17 voturi pentru – d-l Paraipan George Horațiu nu este conectat momentan). 

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

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 D-na Președinte anunță că s-a conectat și d-l consilier local Paraipan George Horațiu și întreabă dacă, în 

urma parcurgerii materialelor, sunt ceva întrebări, discuții. 

            D-l Paraipan George Horațiu spune că ar avea o intevenție, respectiv  o discuție despre lucrarea de trotuar 

de la Hotar. 

          D-l Primar spune că la ședința de astăzi nu sunt Diverse, pe ordinea de zi fiind înscrise doar 2 puncte. 
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     D-l Paraipan George Horațiu spune că asta ar fi propunerea dumnealui, dacă se poate introduce un punct de 

diverse. 

     D-l Primar spune că dacă sunt discuții pe acea lucrare își manifestă toată disponibilitatea în acest sens și îl 

invită la la discuții mâine pe d-l consilier local Paraipan. 

      D-na Președinte ia cuvântul și spune acum se poartă discuții pe marginea rectificării bugetare și începe să 

prezinte în ce constă efectiv această rectificare bugetară, respectiv total venituri  1.756,34 mii lei; 

- Alte Venituri din proprietate, cod indicator 30.02.50, influență în sumă de 405,92                                                                                                                                                                                                                     

mii lei;  

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțare secțiunea dezvoltare, cod indicator 37.02.03, 

influența cu o sumă de  -280,10 mii lei; 

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare, cod indicator 37.02.04, influență în sumă de  280.10 mii lei; 

- Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale, cod indicator 42.02.55, influența în sumă de  100.00 mii 

lei;  

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020, cod 

indicator 42.02.69,  influența în  sumă de  38.15 mii lei; 

- Sume primite de la UE / alți donatori în contul plătilor efectuate și aferente cadrului financiar 2014-2020, 

cod indicator 48.02,  influența în  sumă de  1.207,93 mii lei; 

- Fondul Social European (FSE),  cod indicator 48.02.02,   influența în sumă de  1.207,93 mii lei; 

- Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent, cod indicator 48.02.02.01,  influența în sumă de  

1.207,93 mii lei; 

- Venituri totale cod indicator 00.01,  influență în sumă de  1.756,34 mii lei.  

Se supune la vot anexa 1 și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

          D-na Președinte anunță că se trece la Anexa 1.1, Venituri – Secțiunea de funcționare, cod indicator 00.01, 

influența în sumă de  125,82 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

           D-na Președinte trece la  Anexa 1.2, Venituri - Secţiunea de dezvoltare, cod indicator 00.01, influență în 

sumă de  1.630,52 mii lei, se supune la vot și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru, din cauza unor 

probleme de natură tehnică, d-nii consilieri locali Jitaru și Medianu votează prin telefon). 

 D-na  Președinte trece la  Anexa 2,  Total Cheltuieli, capitolul Total Buget, cu influență totală de 

1.756,34 mii lei; 

- Autorităţi executive,  cod indicator 51.02.01.03,   influență în sumă de  31,00 mii lei; 

-  Titlul II – Bunuri şi servicii, cod indicator 20,   influență în sumă de  126,00 mii lei, compus din Bunuri 

şi servicii, cod indicator 20.01,  influență în sumă de  51,00 mii lei,  Poșta, telecomunicații, radio, tv, 

internet,  cod indicator 20.01.08,  influență în sumă de  51,00 mii lei, Reparații curente, cod indicator 

20.02,  influență în sumă de  50,00 mii lei, Cheltulieli  judiciare și extrajudiciare, cod indicator 20.25,  

influența în sumă de  25,00 mii lei, Titlul XI Alte Cheltuieli, cod indicator  59, influența în sumă de  -

15,00 mii lei, Despăgubiri civile, cod indicator 59.17,  influența în sumă de  -15,00 mii lei, Titlul XIX 

plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cod indicator  85, influența în sumă de  -

80,00 mii lei, plăti efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, cod indicator  85.01.01, 

influență în sumă de  -80,00 mii lei; 

- Ordine publică și siguranță națională, cod indicator  61.02, influență în sumă de  -142,00 mii lei; 

- Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, cod indicator  61.02.50,  influența în 

sumă de  -142,00 mii lei; 

- Titlul II  Bunuri și servicii, cod indicator  20,  influență în sumă de  -142,00 mii lei; 

- Medicamente și materiale sanitare, cod indicator  20.04,  influență în sumă de  -142,00 mii lei; 

- Materiale sanitare, cod indicator  20.04.02,  influență în sumă de  -122,00 mii lei; 

- Dezinfectanți, cod indicator  20.04.04,  influență în sumă de  -20,00 mii lei; 

- Învățământ, cod indicator  65.02,  influență în sumă de  913,96 mii lei; 

- Învățământ preșcolar, cod indicator  65.02.03.01,  influență în sumă de  43,60 mii lei; 

- Învățământ primar, cod indicator  65.02.03.02,  influență în sumă de  22,00 mii lei; 

- Învățământ secundar inferior, cod indicator  65.02.04.01,  influență în sumă de  9,80 mii lei; 

- Învățământ secundar superior, cod indicator  65.02.04.02,  influență în sumă de  90,90 mii lei; 

- Alte cheltuieli în domeniul învățământului, cod indicator  65.02.50,  influență în sumă de  747,66 mii lei; 

- Titlul II  Bunuri și servicii, cod indicator  20,   influență în sumă de  58,00 mii lei; 
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- - Bunuri și servicii,  cod indicator  20.01,   influență în sumă de  -2,00  mii lei; 

- - Apa, canal si salubritate, cod indicator  20.01.04,   influență în sumă de  -2,00  mii lei; 

- - Bunuri de natura obiectelor de inventar,   cod indicator  20.05,  influență în sumă de  10,00   mii lei; 

- - Alte obiecte de inventar,   cod indicator  20.05.30,   influență în sumă de  10,00   mii lei; 

- - Deplasări, detașări, transferări,   cod indicator  20.06.01,  influență în sumă de  10,50 mii lei; 

- - Consultanță și expertiză, cod indicator  20.12,   influență în sumă de  36,00 mii lei; 

- - Pregătire profesionalaă, cod indicator  20.13,   influență în sumă de  2,00 mii lei; 

- - Cheltuieli judiciare și extrajudiciare, cod indicator  20.25,   influența în sumă de  4,00 mii lei; 

- - Alte cheltuieli, cod indicator  20.30,   influență în sumă de  -2,50 mii lei; 

- Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cod indicator  20.30.30, influența în sumă de  -2,50 mii lei; 

- Titlul IX Asistență socială, cod indicator  57, influență în sumă de  3,60 mii lei; 

- Ajutoare sociale, cod indicator  57.02, influență în sumă de  3,60 mii lei; 

- Ajutoare sociale în numerar, cod indicator  57.02.01, influență în sumă de  3,60 mii lei; 

- Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, 

cod indicator 58, influență în sumă de  747,66 mii lei; 

- Programe din Fondul Social European, cod indicator  58.02, influență în sumă de  747,66 mii lei; 

- Finanțarea națională,  cod indicator  58.02.01, influența în sumă de  37,39 mii lei; 

- Finanțare externă nerambursabilă, cod indicator  58.02.02, influență în sumă de  710,27 mii lei; 

- Titlul XI Alte cheltuieli,  cod indicator  59, influență în sumă de  64,70 mii lei; 

- Burse, cod indicator  59.01, influență în sumă de  64,70 mii lei; 

- Titlul XIII  active nefinanciare, cod indicator  71, influență în sumă de  40,00 mii lei; 

- Active fixe, cod indicator  71.01, influență în sumă de  40,00 mii lei; 

- Sănătate, cod indicator  66.02, influență în sumă de  10,00 mii lei; 

- Spitale generale, cod indicator  66.02.06.01, influență în sumă de  109,00 mii lei; 

- Titlul XIII  Active nefinanciare, cod indicator  71, influență în sumă de  109,00 mii lei; 

- Servicii de sănătate publică, cod indicator  66.02.08, influență în sumă de  10,00 mii lei; 

- Titlul II  Bunuri și servicii, cod indicator  20, influență în sumă de  10,00 mii lei; 

- Alte cheltuieli, cod indicator  20.30, influență în sumă de  10,00 mii lei; 

- Cultură, recreere și religie, cod indicator  67.02, influență în sumă de  18,00 mii lei; 

- Sport, cod indicator  67.02.05.01, influență în sumă de  18,00 mii lei; 

- Titlul II  Bunuri și servicii,  cod indicator  20, influență în sumă de  10,00 mii lei; 

- Reparații curent, cod indicator  20.02, influență în sumă de  10,00 mii lei; 

- Titlul XIII  active nefinanciare, cod indicator  71, influența în sumă de  8,00 mii lei; 

- Asigurări și asistență socială, cod indicator  68.02, influență în sumă de  540,38 mii lei; 

- Unități de asistență medico- sociale, cod indicator  68.02.12, influență în sumă de  4,00 mii lei; 

- Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, cod indicator  68.02.50.50, influență în sumă de  536,38 mii 

lei; 

- Titlul II  Bunuri și servicii, la Consultanță și expertiză,  cod indicator  20.12, influență în sumă de  9,52 

mii lei;  

- Titlul X  Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020,  

cod indicator 58, influență în sumă de  523,86 mii lei, din care finanțarea națională,  cod indicator  

58.02.01, influență în sumă de  26,20  mii lei, finanțare externă nerambursabilă, cod indicator  58.02.02, 

influența în sumă de  497,66  mii lei; 

- Titlul XII  active nefinanciare,   cod indicator  71, influență în sumă de  3,00 mii lei; 

- Locuințe, servicii și dezvoltare publică, cod indicator  70.02, influență în sumă de  141,00 mii lei, 

structurată astfel: dezvoltarea sistemului de locuințe, cod indicator  70.02.03.01, influență în sumă de  

100,00 mii lei, alimentare cu apă, cod indicator  70.02.05.01, influență în sumă de  41,00 mii lei; 

- Protecția mediului, cod indicator  74.02, influență în sumă de  308,00 mii lei, structurată astfel: 

salubritate, cod indicator  74.02.05.01, influența în sumă de  -25,00 mii lei, canalizarea și tratarea apelor 

reziduale, cod indicator  74.02.06 , influența în sumă de  333,00 mii lei; 

- Titlul XIII  active nefinanciare,   cod indicator  71,  influență în sumă de  47,00 mii lei; 

- Acțiuni generale, economice și de muncă,  cod indicator  80.02,  influență în sumă de  -180,00 mii lei; 

- Prevenire și combatere inundații și ghețuri, cod indicator  80.02.01.06,  influență în sumă de  -180,00 mii 

lei; 
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- Transporturi, cod indicator  84.02,  influență în sumă de  116,00 mii lei, structurat astfel:transport în 

comun,  cod indicator  84.02.03.02,  influență în sumă de  22,00  mii lei, străzi, cod indicator  

84.02.03.03,  influență în sumă de  94,00 mii lei; 

     Se supune la vot anexa 2 în totalitate, influența fiind de 1.756,34 mii lei  și se aprobă cu unanimitate (18 

voturi pentru).56.34 

       D-na Președinte anunță că se trece la  Cheltuieli - Secţiunea de funcţionare, cu un total influențe de 125,82 

mii lei, se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru), apoi la anexa 2.2. Cheltuieli - Secţiunea 

de dezvoltare, cu total influență de 1.630,52 mii lei, se supune la vot   și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru). 

       D-na Președinte anunță că se trece la  Anexa 3 – centralizator buget unități de învățământ 2021, cu 

influențe totale de 747,66 mii lei, se supune la vot  și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

 D-na Președinte anunță că se trece la Anexa 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțațe 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, cu influență totală de 260,96 mii lei, se supune la vot  și se 

aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  

 D-na Președinte anunță că se trece Anexa 5 - Sinteza programului de investiţii cu finanțare din bugetul 

centralizat  al unității administrativ teritoriale Municipiului Săcele pe anul 2021, se supune la vot și se aprobă cu 

unanimitate (18 voturi pentru).  

 Se supune la vot Anexa 5.1 - Programul de investiţii publice pe anul 2021 și se aprobă cu unanimitate 

(18 voturi pentru).  

            Se supune la vot Anexa 5.2 - Programul de investiţii publice pe anul 2021- Bugetul instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și se aprobă cu 18 voturi pentru.   

             Se supune la vot  proiectul de hotărâre, în integralitatea sa și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi 

pentru).  H.C.L. nr. 165.    

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

aprobarea propunerii de parteneriat între Asociația Teach for România și Municipiul Săcele pentru organizarea 

Academiei Copiilor din cadrul Academiei de Leadership și Pedagogie, în perioada 25.07.2021-15.08.2021. 

           D-na Paniti Izabella spune că are o întrebare, respectiv, în proiectul de hotărâre se specifică faptul că este 

pentru organizarea evenimentului, dar din documentație reiese că se asigură, în fapt, un suport. 

          D-na Președinte spune că este un suport, se acordă un sprijin în scopul derulării acestei activități, care face 

parte din activitatea de organizare. 

         Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 166.  

         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 15:28. 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

   CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

   Ing. VOICESCU NICOLETA TEONIA                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena    

 


