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HOTARAREA Nr.150 Data: 24.06.2021 

HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL 
privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a Consiliului Local al 

Municipiului Sacele din data de 11 iunie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara in data de 24.06.2021, 
) Analizand Referatul de aprobare nr. 54508/16.06.2021 al initiatorului - Primm· 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 extraordinare convocate de lndata 
din data de 11 iunie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 54509/16.06.2021 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 nmmative, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea 
revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 129, alin. (1); ati . 133 alin. (2) lit. a); mi. 134 alin. (1); 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. nr. 57/20 19 
privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, privind Codul Administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 
Articol Unic: Se aproba Procesul - verbal al ~edintei extraordinare convocate de lndata a 

Consiliului ~l al Municipiului Sacele din data de 11 iunie 2021, conform anexei care face pmie 
integranC t pi·ezenta hotarare. 
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CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Redactat: Insp. Acaroaie Elena/5exA 
Hotararea a fost adoptata: 18 votun pentru, 0 lmpotriva, 0 abtineri 
Nr. consilierilor in functie: 18 

t 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinta: 18 



JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SACELE 

ANExA Ia H.C.L. nr. 150124.06.2021 

Nr. 

PROCES VERBAL 
incheiat la data 11.06.2021, orele 15,00, cu ocazia 

intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta extraordinara convocata de indata, 
desfa~urata in format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

~edinta extraordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), alin. (4) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, precum ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea revizuirii 
Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al Municipiului Sacele, avand mmatoarea 
ordine de zi: 

I 

1. Proiect de hotarare pentru indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL nr. 47/25 .02.2021 privind 
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul ,Amenajare ~i dotare Centru Educational Multifunctional in ZF (corp 2)", in Municipiul 
Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

2. Proiect de hotarare pentru trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Sacele a 
imobilului inscris in CF nr.l10975 Sacele, nr. cad. 110975 sub nr. top. 9446/1/1/3/1, in suprafata de 1711 mp ~i 
declararea acestuia ca fiind de in teres public local - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar Ing. Geczi Gellert 
-d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 
- d-ra Raluca ~erban - consilier Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
- d-na Bija Ileana-insp. Biroul Investitii 

} - d-ra Dascalu Bianca - cj. Birou Juridic 
- d-na Acaroaie 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 extraordinara convocata de indata a Consiliului Local din data de 
11.06.2021 se desta~oara in fmmat de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 

~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Geczi Gellert. 
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 participa toti cei 18 consilieri locali in functie, d-1 consilier local Jitaru Gheorghe participa la 

~edinta doar audio 
D-1 Pre~edinte supune la vot proiectul ordinii de zi, care se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). 
In continuare, d-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la proiectul de 

hoHirare pentru indreptarea erorii materiale cuprinse in HCL nr. 47/25.02.2021 privind aprobarea Documentatiei 
de A vizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,Amenajare 
~i dotare Centru Educational Multifunctional in ZF (corp 2)", in Municipiul Sacele. 

D-na Bija Ileana ia cuvantul ~i spune ca este vorba de o corectare de suprafata, intrucat masuratorile 
proiectantului difera de ceea ce este in CF, iar pentru a depune proiectul, valorile trebuie sa coincida. 
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Se supune la vot proiectul de hotan1re ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 147. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la Ia punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare pentru 

trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Sacele a imobilului inscris in CF nr.11 0975 
Sacele, nr. cad. 110975 sub nr. top. 9446/1/1/3/1, in suprafata de 1711 mp ~i declararea acestuia ca fiind de 
interes public local. 

D-ra ~erban Raluca ia cuvantul ~i spune ca, in vederea demararii proiectului privind infiintarea unui 
centru socio-medical in ZUM, se impune ca terenul sa fie in domeniul public, acesta fiind in acest moment in 
domeniul privat al Municipiului Sacele. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca prin H.C.L. nr. 98/25.04.2019 s-a aprobat atestarea la 
domeniul privat, urmand trecerea sa in domeniul public al municipiului ~i declararea de interes public local. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 148. 
D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, in consecinta, declara ~edinta 1nchisa, drept 

pentru care s-a intocmit prezentul Proces verbal. Ora 15:08 . 
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Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat 
Insp. A?toaie Elena 
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