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PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE 
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HOTARAREA Nr. 149 Data: 24.06.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele din 

data de 27 mai 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 24.06.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 54503/16.06.2021 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 ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 27 mai 2021 ; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 54507/16.06.2021 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 m. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21. 11.2019 privind aprobarea . 
revizuitji Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 129, alin. (1); art. 133 alin. (1); art. 134 alin. (1) lit. a); art. 138, alin. (13) - (17); art. 
139 alin. (1); art 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. m. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Redactat: Insp. Ac~roaie Elena/Sex. A 

HOT ARAS TE: 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Hotararea a fost adoptata: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor In functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti Ia ~edinta: 18 



JUDETUL BRASOV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SACELE 

PROCES VERBAL 

ANExA Ia H.C.L. nr. 149124.06.2021 

Nr. 

lncheiat la data 27.05.2021, orele 15,00, cu ocazia 
lntrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara, desra~urata In format de 

videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

Sedinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile mi. 133 alin. (1) din O.U.G. 
m. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/2 1.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele, 
avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 28 aprilie 2021- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind desra~urarea activitatilor de comercializare 
a produselor ~i serviciilor de piata de pe raza administrativ teritoriaHi a Municipiului Sacele - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transpmi pe luna aprilie 2021 pentru 
cadrele didactice ~i personalul didactic auxiliar care l~i desfa~oara activitatea profesionala In alta 
localitate decat cea de re~edinta- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

4. Proiect de hotarare privind acordarea de burse elevilor din lnvatamantul preuniversitar de stat din 
Municipiul Sacele pentru anul ~colar 2020-2021, semestrul II- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea virarii de catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele 
R.A. a sumei de 405.923 lei catre bugetullocal al Municipiului Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotarare privind casarea unor mijloace fixe din inventarul Spitalului Municipal Sacele -
initiator PRIMAR lng. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotarare privind modificarea provizorie a structurii organizatorice functionale a Spitalului 
Municipal Sacele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19 - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

8. Proiect de hotarare privind numirea a doi membri In Consiliul de Administratie a! Servicii Sacelene 
S.R.L.- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de prestari servicii silvice - exploatari forestiere a masei 
lemnoase pentru patiida 232/2100156800640 din U.P. V Tesla- initiator PRIMAR lng. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie publica cu strigare de masa 

lemnoasa pe picior, destinat valorificarii catre agentii economici In anul de productie 2021-
initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
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Avize Comisiile 1, 4; 
11. Proiect de hoHirare privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 39 me (63 metri steri) lemn de 

foe, pentru lndilzirea locuintelor, unui numar de 13 persoane, veterani de razboi ~i vaduve de veterani de 
razboi din Municipiul Sacele - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de evaluare ~i selectionare a cererilor 
pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Sacele pentru activitati 
nonprofit de interes local, aprobata prin H.C.L. nr.l11128.04.2021- initiator PRJMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de schimb ~i a Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri 
de tip ANL, In regim de lnchiriere de pe raza Municipiului Sacele - initiator PRJMAR Ing. POP A 

VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

14. Proiect de hotarare privind repartizarea a cinci unitati locative sociale din Municipiul Sacele, str. Aleea 
Episcop Popeea nr. 20A- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 3, 4. 

15. Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i 
finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Sacele pentru anul 2021- initiator PRJMAR Ing. 
POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi din Municipiul Sacele - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor imobile categorie folosinta padure aflate In 
proprietatea publica a Municipiului Sacele- initiator PIUMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

18. Proiect de hotarare pentru lndreptarea erorii materiale cuprinse In Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 
27/28.04.2021 privind aprobarea Ofertei de donatie ~i a Declaratiilor de renuntare la dreptul de 
proprietate asupra imobilului - teren In suprafata de 1.014 mp, lnscris In CF nr. 102148 Sacele, 
reprezentand parte din strada Cocorului ~i trecerea acestuia in domeniul public al Municipiului Sacele -
initiator PIUMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica 
~i/sau reprezentare In justitie In speta ce face obiectul dosarului nr. 1910/197/2021 avand ca obiect 
actiune in constatare, aflat pe rolul Judecatoriei Bra~ov - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

20. Diverse. 
Informare d-l Fekete Florian - Alexandru cu pnvue la grupul informal cetatenesc , Grupul de 
Actiune Comunitara pentru Garcini"; 
Infmmare d-l Fekete Florian - Alexandru - solicitare participare la ~edinta ordinarii din luna aprilie; 
Informare USR - solicitare pmticipare la ~edinta ordinarii din luna aprilie; 
Infmmare - petitie cetateni str. Campului; 
Informare d-na Paniti Izabella cu privire la solicitare cetateni str. Campului. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar - lng. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar- lng. Geczi Gelle1t 
-d-na Secretar General al Municipiului Sacele - c.j. Zamfir Geta 
-d-na Arhitect-~ef- Roznovat Alina 
- d-1 Dinita-Ardeleanu Constantin - ~ef Birou Ordine ~i Lini~te Publica, Paza Obiective, 

Circulatie Rutiera, Evidenta Persoanei 
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-d-na Marin Magdalena - Insp. Comp. Resurse Umane 
- d-1 Jacob Madalin - insp. Birou Cultura Tineret Sport Turism 
- d-1 Matei Ion- insp. Comp. Fond Locativ, Spatii cu alta destinatie 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Birou Juridic 
- d-na Adiroaie Elena- insp. Comp. Relatii Consiliul Local 

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, In vederea prevenirii cazurilor de infectare 
cu coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta ordinarii a Consiliului Local din data de 27.05 .2021 se desta~oara In 
format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 

~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Geczi Gelle1t. 
D-1 Pre~edinte declara deschisa ~edinta ~i da cuvantul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul 

nominal. 
D-na Secretar General face apelul nominal, In conformitate cu prevederile legale In vigoare. 
La ~edinta patticipa toti cei 18 consilieri locali In functie. 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca, lnainte de a se intra In ordinea de zi propriu-zisa, 

domnii ~i doamnele consilier local care, din anumite motive nu pot patticipa la vot, sa anunte acest lucru. 
D-1 Pre~edinte spune ca cei care considera ca sunt lntr-o stare de incompatibilitate sau conflict de 

interese In rapmt cu unele puncte lnscrise pe ordinea de zi, sa faca precizarea. 
D-na Secretar General spune ca d-1 consilier local T6th Sandor a anuntat de la ~edinta pe comisii de 

specialitate ca nu participa la vot la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 
D-1 Florescu Marius, d-1 T6th Sandor, d-na Popescu Gabriela ~i d-na Miron Laura anunta ca nu 

participa la vot la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 
D-na Paniti Izabella anunta ca, din cauze obiective, nu ~i-a exercitat votul secret, astfel, la punctele 

unde s-a votat pe buletine de vot va fi un vot In minus. 
D-nul Pre~edinte supune la vot proiectul ordinii de zi a~a cum a fost prezentat ~i se aproba cu 

unanimitate (18 voturi pentru). 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele din 
data de 28 aprilie 2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 128. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece Ia punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare penh·u 

aprobarea Regulamentului privind desra~urarea activitatilor de comercializare a produselor ~i serviciilor de 
Jpiata de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Sacele. 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu amendamentele depuse In scris ~i aduse la cuno~tinta Consiliului 
Local 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 consilieri locali nu au votat, cu discutii In plen. 
D-nul Pre~edinte solicita prezentarea amendamentelor formulate. 
D-na Secretar General spune ca este verba de un amendament mai complex ~i ca s-a primit ~i 

studiat amendamentul transmis de d-na consilier local Paniti, care poate fi discutat sau supus la vot, In 
functie de cum se dore~te. 

D-1 Paraipan George Horatiu propune ca amendamentul sa se discute. 
D-na Paniti Izabella ia cuvantul ~i spune ca va oferi dumneaei explicatii, lntrucat a formulat 

amendamentul ~i s-a purtat ~i o discutie In ~edinta pe comisii, unde ~i-a exprimat cateva puncte de vedere cu 
privire la acest regulament, perceput nu numai din prisma autoritatii locale, ci mai ales din prisma 
antreprenoriatului. Totodata, mentioneaza ca acest regulament ar trebui simplificat ~i corelat cu scopul ~i 
obiectivele care se doresc cu privire la acest regulament, lntrebarea fiind ce se dore~te cu acest regulament, 
respectiv daca se dore~te o evidenta clm·a a operatorilor economici ~i a activitatilor depuse de ace~tia, 
motivarea acestora pentru lnfiintarea unei haze de date foarte benefica pentru toti. 
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D-na Secretar General spune ca are o precizare, respectiv faptul ca aici este vorba de autoritatea 
publica !ocala ~i trebuie sa se pomte discutiile din prisma autoritatii publice locale, nu a antreprenoriatului, 
d-na Paniti Izabella fiind aici in primul rand consilier local, iar abia apoi antreprenor. 

D-1 Pre~edinte propune sa se faca discutii punctuate pe amendament. 
D-na Paniti Izabella spune case va referi punctual Ia amendament, respectiv la art. 7 considera ca 

este o cerinta generala introducerea acelui text pe care 1-au prezentat in amendament ~i caruia ii poate da 
citire. 

D-1 Pre~edinte spune ca ar fi interesat de motivatia formularii acestui amenadament, in conditiile in 
care la ~edintele pe comisii de specialitate aceste amendamente ar trebui sa existe in registrul In care se 

consemneaza lucrarile comisiei, cu motivarea lor, pe scm't, ar trebui prezentat amendamentul ~i motivele 
care au stat la baza formularii sale. 

D-na Paniti Izabella spune ca respectarea acestui articol este o cerinta generala, respectiv ,Sa nu aduca 
prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu 
valoare de patrimoniu". La acela~i punct, la att. 7, au considerat ca, din moment ce exista un articol special 
pentru ,Interdictii ", atunci aceste 2 puncte din mt. 7 sa fie in cad rate la a eel atticol, intrucat este o interdictie 
de comercializare, iar, din punct de vedere logic, acolo este locul acelor puncte. 

Referitor Ia att. 8, au considerat acest articol ca o suprareglementare, o suplimentare, pentru ca In art. 7 
sunt deja stabilite acele norme care trebuie respectate, indiferent ca este general ~i ofera cateva exemple In 
acest sens, mentionand ca o parte sunt cuprinse In hotararea Consiliului Local care reglementeaza buna 
gospodarire ~i nu considera opmtun sa se mai specifice ~i aici. In ceea ce prive~te art. 11, au prop us 
introducerea unui punct suplimentar, mentionand ca aici este vorba de exceptii de la obligatia obtinerii 
acordului ~i au considerat ca trebuie sa includa ~i activitatea de comert a producatorilor agricoli individuali 
locali, in baza cettificatului de producator pentru produsele agricole ~i agroalimentare. Referitor la att. 14 ~i 
la art. 11 privind documentatia, au solicitat eliminarea din lista de acte a actului constitutiv, a extrasului CF 
~i a contractului de inchiriere/comodat. 

D-1 Pre~edinte spune ca toate cele expuse de d-na consilier Paniti se regasesc in materialul transmis. 
D-na Paniti Izabella spune ca la art. 46 propun sa se introduca un nou alineat, alin nr. 2, care sa introduca 

posibilitatea depunerii documentelor in format electronic. 
D-1 Pre~edinte spune ca exista aceasta posibilitate ~i acum. 
D-na Paniti Izabella spune ca fiind un regulament ~i nefiind specificat acest lucru, considera oportun sa se 

mentioneze. 
D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvantul ~i spune ca acest amendament a fost transmis la o ora tarzie, 

Inainte cu cateva ore de ~edinta in plen a Consiliului Local, nefiind timp pentru a-1 studia, modificarile 
propuse sunt destul de multe ~i de substanta ~i nu considera ca acum se poate da un aviz favorabil unor 
asemenea modificari, de~i poate unele dintre ele sunt opmtune. Daca se dorea aprobarea unui amendament 
atat de complex, acesta trebuia racut In ~edinta pe comisii, pentru a putea studiat, a~a cum prevede ~i 

Regulamentul de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local. , _ 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca dore~te sa aduca cateva lamuriri Inainte de supunerea la vot I 

a acestui amendament, astfellegat de art. 8, la obligatiile operatorului, Intrucat nu i se pare oportuna aceasta 
propunere, deoarece H.C.L. nr. 59/2019 cu privire la buna gospodarire se refera la toti cetatenii Municipiului 
Sacele, iar in acest Regulament se Intaresc acele obligatii care le revin societatilor comerciale, iar legat de 
transmiterea documentelor In fmmat electronic, orice solicitare se poate transmite pe adresa de e-mail 
oficiala a institutiei. 

D-1 Pre~edinte spune ca tot ceea ce s-a discutat pana acum racea obiectul ~edintei pe comisii de 
specialitate, nicidecum al ~edintei pe plen, mentionand ca rolul ~edintelor pe comisii de specialitate este 
acela de a se veni cu toate nelamuririle, cerintele, solicitarile, amendamentele, pentru ca In plen cand se 
ajunge la discutii ~i supunerea spre aprobare sa nu se reitereze discutiile din comisii, mentionand ca e-mailul 
cu amendamentul propus s-a transmis foarte tarziu, la orele 22:59, nefiind timp de analiza ~i mentioneaza ca 
materialele trebuie studiate de la data trimiterii pana marti, la ~edinta pe comisii, Intrudl.t Regulamentul de 
Organizare ~i Functionare al Consiliului Local prevede ca amendamentele sa fie formulate In ~edinta pe 
comisii ~i ca se tree In registru pentru a fi supuse spre aprobare In plen, specifidind ca este posibila, 
deasemenea, aducerea de amendamente ~i In plen, dar nu de maniera de a modifica substantial forma unei 
hotarari de consiliu local, intrucat exista riscul ca acele amendamente sa nu treaca de controlul de legalitate, 
ceea ce s-a ~i Intamplat in mandatul 2012-2016 ~i chiar daca unele ar putea fi pettinente, acestea necesita 
studiu, atat In forma initiala propusa de executiv, cat ~i amenadamentele propriu-zise, drept pentru care 
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pr6pune ca aceste amendamente sa fie pastrate ~i, eventual, acest regulament poate suferi ulterior 
modifidiri, poate fi lmbunatatit. 

D-1 Paraipan George-Horatiu spune ca dore~te ca amendamentu1 sa fie supus 1a vot, lntrudit din 
a1ocutiunea d-1ui Pre~edinte rezida nesupunerea 1a vot a acestuia. 

D-1 Pre~edinte spune ca amenadmentul formulat va fi supus la vot, nu a existat intentia de care face 
vorbire d-1 consilier local Paraipan, drept pentru care supune la vot amendamentul fmmulat de d-na consilier 
local Paniti Izabella ~i se respinge cu 8 voturi pentru (d-1 Paraipan George-Horatiu, d-na Popescu Gabriela, 
d-na Stoica Gabriela, d-1 Florescu Marius, d-1 Glndac Nicolae, d-1 Costea Catalin Ionut, d-na Paniti Izabella, 
d-na Balint Tunde-Sara), 4 lmpotriva (d-1 Medianu Gheorghe, d-na Miron Laura-Ionela, d-1 Cretu Valentin, 
d-1 Munteanu Gheorghe), 6 abtineri (d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-na Coman Felicia, d-1 Jitaru 
Gheorghe, Jonas Andras, T6th Sandor ~i Geczi Gellert). 

Se supune la vot proiectul de hotarare In forma prezentata de executiv ~i se aproba cu 1 0 voturi pentru 
(d-1 Medianu Gheorghe, d-na Miron Laura-Ionela, d-1 Cretu Valentin, d-1 Munteanu Gheorghe, d-na 
Voicescu Nicoleta Teonia, d-na Coman Felicia, d-1 Jitaru Gheorghe, Jonas Andras, Toth Sandor ~i Geczi 
Gellert), 2 lmpotriva (d-1 Paraipan George-Horatiu, d-1 Glndac Nicolae), 6 abtineri (d-na Popescu Gabriela, 
d-na Stoica Gabriela, d-1 Florescu Marius, d-1 Costea Catalin Ionuf, d-na Paniti Izabella, d-na Balint Tunde
Sara). H.C.L. nr. 129. 

D-nul Pre~edinte anunta di se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 
aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna aprilie 2021 pentru cadrele didactice ~i personalul 
didactic auxiliar care l~i desra~oara activitatea profesionala In alta localitate decat cea de re~edinta. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2- nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4- aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 130. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind acordarea de burse elevilor din lnvatamantul preuniversitar de stat din Municipiu1 Sacele pentru anul 
~colar 2020-2021, semestrul II. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2- nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu o observatie, respectiv 500 lei pentru premiantii de la Olimpiade -

burse de perfmmanta 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea grupului PNL, respectiv 500 lei bursa de performanta. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca s-au purtat discutii In cadrul comisiei ~i s-a comunicat 

colegilor ca pentru acest semestru nu exista burse de perfmmanta, iar modificarile se pot aduce pentru anul 
1
viitor, In momentulln care se voteaza bursele aferente anului respectiv. Totodata, mentioneaza ca exista un 
regulament de acordare a acestor burse. 

D-1 Pre~edinte spune ca exista o hotarare de Consiliu Local, respectiv H.C.L. nr. 208/27.08.2020 prin 
care se acorda compensatii financiare elevilor din lnvatamantul girnnazial ~i liceal care sunt premiati la 
finele anului ~colar 2019-2020, iar In aceasta hotarare care s-a dat mereu la finele anului ~colar anterior, la 
art. 2 s-a premiat performanta prin acordarea a 1000 lei elevilor care obtin media finala 10 ~i se dau sume 
consistente, respectiv premiul I - 300 lei, premiul II - 200 lei, premiul III - 100 lei, tuturor elevilor din 
Municipiul Sacele, bani alocati de la bugetul local. Totodata, mentioneaza ca, avand In vedere cele 
prezentate, din perspectiva durnnealui considera ca acest amendament nu este oportun ~i ca exista 
posibilitatea ca prin regulamentul de acordare a premiilor elevilor ~i sportivilor care au obtinut rezultate 
deosebite, premiul I, II ~i III sau medalii de aur, argint sau bronz la diverse evenimente, ace~tia sa fie 
premiati, In baza regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 59/23.03.2017. 

D-1 Pre~edinte supune la vot amendamentul formulat ~i se respinge cu 8 voturi penhu (d-1 Paraipan 
George-Horatiu, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-1 Florescu Marius, d-1 Glndac Nicolae, d-1 
Costea Catalin Ionut, d-na Paniti Izabella, d-na Balint Tunde-Sara) ~i 10 abtineri (d-1 Medianu Gheorghe, 
d-na Miron Laura-Ionela, d-1 Cretu Valentin, d-1 Munteanu Gheorghe, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-na 
Coman Felicia, d-1 Jitaru Gheorghe, Jonas Andras, Toth Sandor ~i Geczi Gellert). 
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Se supune Ia vot proiectul de hotarare in forma prezentata de executiv ~i se aproba cu 10 voturi 
pentru (d-1 Medianu Gheorghe, d-1 Cretu Valentin, d-1 Munteanu Gheorghe, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, 
d-na Coman Felicia, d-na Stoica Gabriela, d-1 Jitaru Gheorghe, Jonas Andras, d-na Paniti Izabella ~i Geczi 
Gellert), 4 abtineri (d-1 Gindac Nicolae, d-na Balint Tunde Sara, d-1 Costea Catalin Ionut ~i d-1 Paraipan 
George Horatiu) - d-1 Florescu Marius, d-na Popescu Gabriela, d-na Miron Laura ~i d-1 T6th Sandor nu 
participa la vot). H.C.L. nr. 131. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, Ia proiectul de hotarare 
pentru aprobarea virarii de catre Regia Publica Locala a Padurilor Sacele R.A. a sumei de 405.923 lei 
catre bugetullocal al Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discutii in plen, solicitate de grupul PNL. 
D-1 Paraipan George-Horatiu spune ca are o intrebare pentru d-1 Primar, respectiv, in cazul utilizarii 

fondului de conservare, unde se vor directiona aceste sume, respectiv catre sectiunea de dezvoltare sau cea 
de functionare ~i daca, in cazul in care vor exista dezastre naturale, doboraturi, alunecari de teren, etc., 
pentru a lnlatura efectele acestora, proprietarull~i asuma obligatia de a aloca bani pentru aceste lucrari. 

D-1 Primar spune ca aceste sume pot fi directionate atat spre sectiunea de dezvoltare, cat ~i spre 
sectiunea de functionare, iar legat de a doua patie a interpelarii, daca se studia atent bugetul RPLP, se putea 
vedea ca la ora actuala Regia are un depozit In banca de peste 30 mild lei, care se pot folosi pentru a se 
acoperi tot ce lnseamna eventuate calamitati. 

D-1 Paraipan George-Horatiu intreaba daca, legal, ace~ti bani se pot folosi In acest scop. 
D-1 Primar spune ca sumele se pot folosi pentru orice activitati, cu acordul Consiliului Local, desigur. 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 132. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

casarea unor mijloace fixe din inventarul Spitalului Municipal Sacele. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 133. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de 

hotarare privind modificarea provizorie a structurii organizatorice functionale a Spitalului Municipal Sacele 
pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 134. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

numirea a doi membri in Consiliul de Administratie al Servicii Sacelene S.R.L. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul secret ~i solicita numararea buletinelor de vot, mentionand ca vor fi 17 

buletine de vot, d-na Paniti Izabella, neexercitandu-~i, din motive obiective, dreptulla vot. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 da citire rezultatului votului secret, respectiv, d-1 Muntean loan: 16 voturi pentru, 1 lmpotriva; d-1 

Zsombori Konrad: 15 voturi pentru, 21mpotriva (d-na Paniti Izabella nu participa Ia vot). H.C.L. nr. 135. 
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D-1 Pre~edinte propune ca sa se treaca la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, la proiectul de 
hotadire privind aprobarea tarifului de prestari servicii silvice- exploatari forestiere a masei lemnoase 
pentru partida 232/2100156800640 din U.P. V Tesla. 

D-nul Pre~edinte soliciHi Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - nu face obiectul. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 136. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, Ia proiectul de hotarare 

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie publica cu strigare de masa lemnoasa pe picior, destinat 
valorificarii catre agentii economici In anul de productie 2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 137. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de 39 me (63 metri steri) lemn de foe, pentru lncalzirea 

Jlocuintelor, unui numar de 13 persoane, veterani de razboi ~i vaduve de veterani de razboi din Municipiul 
Sacele. 

Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

D-1 Pre~edinte anunta ca votul secret ~i solicita numararea buletinelor de vot, mentionand ca vor fi 17 
buletine de vot, d-na Paniti Izabella, neexercitandu-~i, din motive obiective, dreptulla vot. 

Se da citire rezultatului votului secret, respectiv, Ariciu Paraschiva: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Blaga Roza: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; Schaffer Roza: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Kapitan Irina: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva;Tontch Rozalia: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Jakab Peter Ana: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; Dimescu Ecaterina: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Vasile Maria: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; Marsavela Ecaterina: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Corbescu Paraschiva: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva;Clinci Maria: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Caciula Elena: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva;Tizedes Irina: 17 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
(d-na Paniti Izabella nu participa la vot). H.C.L. nr. 138. 

D-1 Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind modificarea componentei Comisiei de evaluare ~i selectionare a cererilor pentru finantari 
nerambursabile alocate de Ia bugetullocal al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local, 
aprobata prin H.C.L. nr.111128.04.2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul secret ~i solicita numararea buletinelor de vot, mentionand ca vor fi 17 

buletine de vot, d-na Paniti Izabella, neexercitandu-~i, din motive obiective, dreptulla vot. 
Se da citire rezultatului votului secret, respectiv, d-na Gadea Elena- inspector Serv. Contabilitate, 

Financiar, Salarizare, Buget, Ordonantare C.F.P.P. (secretar comisie): 16 voturi pentru, 1 lmpotriva 
(d-na Paniti lzabella nu patticipa la vot). H.C.L. nr. 139. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hoHirare 
privind aprobarea Listei de schimb ~i a Listei de repattizare a locuintelor pentru tineri de tip ANL, In regim 
de lnchiriere de pe raza Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hoUirare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 140. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece Ia punctul nr. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind repartizarea a cinci unitati locative sociale din Municipiul Sacele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 141. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 
aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate ~i finantate din bugetul Consiliului 
Local al Municipiului Sacele pentru anul 2021. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 142. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi din Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 143. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea dezmembrarii unor imobile categorie folosinta padure aflate In proprietatea publica a 
Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 144. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 18 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
pentru lndreptarea erorii materiale cuprinse In Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 27/28.04.2021 privind aprobarea 
Ofe1tei de donatie ~i a Declaratiilor de renuntare la dreptul de proprietate asupra imobilului - teren In 
suprafata de 1.014 mp, lnscris In CF ru·. 102148 Sacele, reprezentand parte din strada Cocorului ~i trecerea 
acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa 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 hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 145. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare 1n justitie 1n 
speta ce face obiectul dosarului nr. 1910/197/2021 avand ca obiect actiune In constatare, aflat pe rolul 
Judecatoriei Bra~ov. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
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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 hoHin1re ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 146. 
D-1 Pre~edinte anunta ca s-a ajuns la sectiunea ,Diverse", mentionand ca pe ordinea de zi au fost 

lnscrise ~i informari, din pmtea unor cetateni, respectiv din pattea d-lui Fekete Florian-Alexandru, precum ~i 
din partea Uniunii Salvati Romania, care au solicitat pmticiparea la ~edinta Consiliului Local al Municipiului 
Sacele de astazi. 

D-na Daniela Cismaru Inescu - Pre~edinta Filialei USR Plus Sacele ia cuvantul ~i spune ca ~i luna 
trecuta au tacut o solicitare In vederea permiterii accesului la ~edinta on-line, dar au primit raspunsul ca 
platforma nu permite logarea mai multor participanti, sens In care vine cu propunerea de a se transmite live 
~edintele Consiliului Local, pe pagina de facebook a institutiei, pentru ca toata lumea sa aiba acces la ele, 
ceea ce este ~i o solutie necostisitoare, mentionand ca platformele MEET ~i ZOOM permit acest lucru, fiind 
astfel o varianta echitabila pentru toata lumea, asigurand transparenta ~i ar fi mai putine cereri de permitere a 
accesului de solutionat. 

D-1 Pre~edinte spune ca ~edinta anterioara a Consiliului Local a al Municipiului Sacele a fost lnregistrata 
~i postata pe site-ul oficial al institutiei ~i ca a considerat oportun sa se dea curs solicitarilor de participare la 
~edintele Consiliului Local ~i ca nu are cuno~tinta asupra modalitatii tehnice de transmitere a ~edintelor, dar 
ca preconizeaza ca lntr-un viitor apropiat se va reveni la ~edintele In format clasic, In functie de evolutia 
pandemica ~i ca manifesta toata deschiderea pentru a da curs solicitarilor de interventie In cadrul ~edintelor, 
cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Sacele. D-1 Pre~edinte mentioneaza ca ~i aceasta ~edinta va fi postata pe site-ul institutiei. 

D-1 Fekete Florian - Alexandru, din partea societatii civile, ia cuvantul ~i face o scurta introducere asupra 
activitatii pe care o desta~oara, astfel dumnealui mentioneaza ca este profesor In Municipiul Sacele ~i In data 
de 20 noiembrie a trimis sesizare, lnsotita de o petitie catre Ministerul Educatiei ~i Agentia Nationala pentru 
Romi, pentru copiii din Glrcini care nu au patte de educatie, iar de atunci copiii din Glrcini au primit 500 de 
tablete, trimise de Ministerul Educatiei, drept pentru care In aceea~i zi, d-1 Cristian Ghinea, atunci 
europarlamentar, actualmente Ministru al Fondurilor Europene a discutat despre acest lucru lntr-o emisiune 
radio. Dumnealui mai spune ca a transmis, In continuare, memorii catre diverse institutii, astfel primul 
document transmis catre Primaria Municipiului Sacele pentru a aduce la cuno~tinta aceste demersuri, a fost 
In data 15 decembrie, mmat de altele In 25 ianuarie, 9 mattie, 18 martie, 6 aprilie, 22 aprilie, pe care 
dore~te sa II supuna astazi atentiei Consiliului Local al Municipiului Sacele ~i ultimul din 24 mai. Ultimele 3 
de care a tacut vorbire, au fost solicitari de patticipare la ~edintele Consiliului Local al Municipiului Sacele, 
aducand In atentie diverse nemultumiri ale oamenilor care locuiesc In Glrcini, pe diferite categorii de varsta. 

D-1 Fekete Florian - Alexandru spune ca dore~te sa vorbeasca punctual pe baza informarii depuse In data 
22 aprilie, mentionand ca l'mpreuna cu un grup destul de mare din Glrcini, Subobrej ~i chiar Baciu ~i 

furche~, toti persoane de etnie roma, s-au pus bazele unui grup informal, respectiv ,Gtupul de Actiune 
Comunitara pentru Garcini", care l~i propune rezolvarea problemelor persoanelor din comunitatile mai sus 
mentionate. Astfel, grupull~i propune 4 elemente pe care dore~te sa le aduca Ia cuno~tinta Consiliului Local 
~i dintre care spera ca macar 2 sa fie agreate ~i propuse pentru a fi transpuse In proiecte de lege. Astfel, 
primul aspect se refera la transparenta maxima In ceea ce prive~te proiectele GAL Glrcini, lntrucat sunt 
multe neclaritati, oamenii din Glrcini nu cunosc Strategia, care sunt pa~ii, care sunt elementele care se vor 
realiza ~i care nu. AI doilea aspect se refera Ia introducerea In organigrama Primariei Municpiului Sacele a 
unui birou/departament pentru romi, avand In vedere ca a mai existat o astfel de structura, acest lucru 
impunandu-se deoarece exista 3 mari comunitati de romi, respectiv Glrcini, Subobrej ~i Baciu ~i este 
necesara o structura care sa includa mediatori sociali, pedagog, psiholog, asistent social sau chiar jurist. Al 
treilea aspect este legat de educatie, respectiv achizitionarea ~i distribuirea de tablete, amplasarea de statii de 
internet, bursele pentru copii, pe diferite categorii, acordate In confmmitate cu prevederile legale In vigoare. 
Cel din urma aspect, se refera la posibilitatea de a participa la ~edintele de Consiliu Local a persoanelor de 
etnie roma din Glrcini, astfel, printr-o consultare transparenta ~i clm·a sa se rezolve problemele celor din 
comunitatile Ia care s-a tacut referire. Dumnealui mai spune ca aceste persoane sunt de etnie roma, 
defavorizate, care nu au avut parte de sprijin sau educatia necesara ~i ca aceste propuneri contribuie la o 
dezvoltare unitara a comunitatii rome In comunitatea majoritara din localitate. 
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D-1 Fekete Florian - Alexandru spune ca solicitarea depusa In data de 24 mai se refera la aspecte care 
privesc comunitatea roma din Gircini ~i Subobrej, avand 3 puncte principale, respectiv o campanie de 
vaccinare, cu o dubla componenta, respectiv realizarea unui grup care sa mearga In aceste comununitati ~i 
care sa prezinte persoanelor de acolo In ce consta procesul de vaccinare, format din diverse categorii : 
medici, cadre didactice, preoti, pastori, etc., iar dupa ce campania devine vizibila, sa se instaleze In ~coala 
din Gircini, In cele 2 corpuri, spatii pentru vaccinare, o campanie mobila. Al doilea aspect, este legat de un 
proces transparent de colectare a de~eurilor, respectiv respectarea programului de colectare, instalarea 
tomberoanelor, containerelor ~i plasarea acestora lntr-un spatiu special amenajat ~i o comunicare viabiHi cu 
aceste persoane, precum ~i colectarea de~eurilor din interiorul acestor comunWiti, din albia raurilor, din statia 
de autobuz, etc. Al treilea punct se refera la amenajarea unor spatii de odihna ~i agrement ~i achizitionarea 
unor elemente de mobilier urban pentru persoanele din aceste comunitati. 

D-1 Pre~edinte spune ca problemele expuse de d-1 Fekete sunt cunoscute ~i ca administratia va lntreprinde, 
ca ~i pana acum, toate demersurile pentru a rezolva aceste probleme care sunt complexe ~i dificile In acela~i 
timp ~i anunta ca mai este lnscrisa pe ordinea de zi a ~edintei o informare din partea d-nei consilier local 
Paniti, cu privire la o sesizare a ceUitenilor de pe str. Campului. 

D-na Paniti Izabella ia cuvantul ~i spune ca a primit o petitie semnata de 26 de cetateni care domiciliaza 
pe str. Clmpului ~i a fost rugata sa solicite cateva informatii cu privire la posibilitatea modernizarii 
trotuarelor de pe aceasta strada, dar cum s-a discutat ~i In comisie, a lnteles ca situatia juridica Inca nu este 
reglementata In aceasta zona, aceasta strada tinand de CNAIR la acest moment ~i nu de municipalitate. 

D-1 Glndac Nicolae ia cuvantul ~i spune ca dore~te sa aduca la cuno~tinta d-lui Primm·, implicit a 
Consiliului Local, problemele din Glrcini, una fiind legata de adeverintele de iluminat, care nu au mai fost 
eli berate de o perioada de timp, alta fiind cu privire la starea strazilor, unele necesitand o simpla nivelare ~i o 
alta problema este cu privire la alimentarea cu apa. Totodata, dumnealui dore~te sa-lintrebe pe d-1 Primar ce 
masuri se vor lua cu privire la aspectele semnalate. 

D-1 Primar ia cuvantul ~i spune, legat de interpelarea d-lui Fekete, ca Asociatia Gal Glrcini a luat fiinta ca 
urmare a efortului sustinut al dumnealui, alaturi de cativa colegi, inclusiv Strategia pentru zona Glrcini ~i 
finantarea proiectului de 7 mil euro ~i nu are sens ca nimeni sa-~i aroge merite false ~i trebuie a~teptata 
finalizarea implementarii proiectului. Legat de str. Clmpului, DNlA, care este sectorul cuprins lntre Pod 
Darste-Uzina de Apa, aici sunt probleme de multa vreme legat de culoarul de expropriere, CNAIR Inca nu 
1-a rezolvat, s-au pmtat discutii cu cei de la DRDP Bra~ov ca sa ne predea acest acest sector de drum, chiar 
pe tronsoane, respectiv cele 3 tronsoane: Pod Darste - A vram Iancu, realizat In prima faza, apoi tronson 
A vram Iancu - intersectia catre Tarlungeni ~i de la postul Trafo pana la giratoriul din Glrcini, mentionand 
ca se fac efmturi pentru intabularea acestei strazi, unde se construie~te intens ~i care va avea regimul unei 
strazi municipale. 

D-1 Primar mai spune, legat de lntrebarile d-lui consilier local Glndac Nicolae, respectiv cu privire Ia 
pietruire, ca se lucreaza In cartierele Turche~ - Baciu pentru a reface strazile pietruite, se va ajunge ~i In 
Glrcini ~i mentioneaza ca In legislatura dumnealui s-au pietruit strazile de pamant de 2 ori, pana In urma cu 
5 ani fiind strazi de pamant, iar legat de iluminatul stradal, toate cele 13 strazi din cart. Glrcini sunt 1 

iluminate, ca toate strazile din municipiu, iar daca se face referire la acele adeverinte pentru Electrica, pentru 
care d-l consilier local intervine, se analizeaza fiecare solicitare 1n pmte, 1ntrucat trebuie sa existe proprietate 
sau documente de ~edere 1n acea locatie. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune ca proiectul GAL la care se face referire este unicul proiect pe 
fond uri europene care a 1nceput de jos 1n sus, 1n sensu! ca mare parte din cetateni din comunitatea G1rcini au 
fost consultati 1n ceea ce prive~te proiectele parte componenta a actualei strategii de dezvoltare a zonei 
G1rcini, proiecte care se vor duce la bun sfar~it pana 1n decembrie 2023. 

D-1 Primar ia cuvantul ~i spune 1~i dore~te ca d-1 consilier local G1ndac sa actioneze 1n consecinta ca 
reprezentant al celor din Gircini, ceea ce nus-a vazut pana acum ~i sa sprijine activitatile Primariei, 1n primul 
rand de a realiza contractele de salubritate, la ora actuala fiind lncheiate peste 70 contracte de salubritate 1n 
Cart. G1rcini, iar acei cetateni care folosesc apa potabila 1n regim Pausal vor trebui sa lncheie un contract 1n 
acest sens cu operatorul Campania Apa. 

D-1 G1ndac Nicolae spune ca sunt probleme foarte mari pe str. G1rcinului, 1ntrucat o echipa de la 
Electrica, 1nsotita de Politie ~i jandarmi, s-a deplasat acolo ~i au aplicat amenzi foarte mari pentru bran~ari 
ilegale, iar cetatenii doresc sa intre In legalitate. 

D-1 Primar spune ca toti cei din Catt. Gircini trebuie sa intre In legalitate, cu totul, fie ca este vorba de 
furnizarea de energie electrica, apa sau salubritate. 
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D-nul Pre~edinte constaHi ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, In consecinta, declara ~edinta lnchisa, 
drept pentru care s-a lntocmit prezentul Proces verbal. Orele: 16:30. 

/ .-

PRE$EDINTELE E ( EQINT A, 
CONSILIER L CAL, r· ,_ 

Ing. GECZI GE ERT---_::.- -·~--
r ;:. ;'--..__ . .. / ~ 

\"j- L . .) 

Avizat 
SEC TARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat 

Insp. Aciiroh Elena 

) 
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