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            JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

              SĂCELE 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 11.06.2021, orele 15,00,  cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă extraordinară convocată de îndată, 

desfășurată în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

    

  Şedinţa extraordinara a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1), alin. (4) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum  și ale H.C.L nr. 

86/26.03.2020  pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind aprobarea revizuirii 

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele, având următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 47/25.02.2021 privind 

aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul „Amenajare și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ( corp 2)”, în Municipiul 

 Săcele  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

2. Proiect de hotărâre pentru trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a 

imobilului înscris în CF nr.110975 Săcele, nr. cad. 110975 sub nr. top. 9446/1/1/3/1, în suprafață de 1711 mp și 

declararea acestuia ca fiind de interes public local - 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-ra Raluca Șerban – consilier Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

- d-na Bîja Ileana – insp. Biroul Investiții 

                   - 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 

11.06.2021 se desfășoară  în format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

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

        D-l 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 toți cei 18 consilieri locali în funcție, d-l consilier local Jitaru Gheorghe participă la 

ședință doar audio 

          D-l Președinte supune la vot proiectul  ordinii de zi, care se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). 

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

hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr. 47/25.02.2021 privind aprobarea Documentației 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare 

și dotare Centru Educațional Multifuncțional în ZF ( corp 2)”, în Municipiul  Săcele. 

              D-na Bîja Ileana ia cuvântul și spune că este vorba de o corectare de suprafață, întrucât măsurătorile 

proiectantului diferă de ceea ce este în CF, iar pentru a depune proiectul, valorile trebuie să coincidă.   
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             Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 147.    

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

trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr.110975 

Săcele, nr. cad. 110975 sub nr. top. 9446/1/1/3/1, în suprafață de 1711 mp și declararea acestuia ca fiind de 

interes public local. 

             D-ra Șerban Raluca ia cuvântul și spune că, în vederea demarării proiectului privind înființarea unui 

centru  socio-medical în ZUM, se impune ca terenul să fie în domeniul public, acesta fiind în acest moment în 

domeniul privat al Municipiului Săcele. 

           D-na Secretar General ia cuvântul și spune că prin H.C.L. nr. 98/25.04.2019 s-a aprobat atestarea la 

domeniul privat, urmând trecerea sa în domeniul public al municipiului și declararea de interes public local. 

         Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu  unanimitate (18 voturi pentru).  H.C.L. nr. 148.  

         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 15:08. 

 

 

 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

   CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

   Ing. GÉCZI  GELLÉRT                                 

 

                                                                                         

  

 

Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     

                                                                                 

 

 

 

 

 

 


