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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 24.06.2021, 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. (1) 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 ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 27 mai  2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

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

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 11 iunie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2021 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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru Asociația De 

Dezvoltare Intercomunitară „Iso Mediu” În Domeniul Salubrizării Localitaților Din Județul Brașov - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal  

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 3, 4. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale  SERVICII SĂCELENE 

S.R.L. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale 

a Pădurilor Săcele R.A. - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și 

funcțiuni complementare”, modificator al PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, 

prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L.  nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul  

Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, spațiu 

comercial și garaj”, str. Timocului, nr. 45, Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 2, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei unităţi locative ANL situată în Municipiul 

Săcele, Cartier Ștefan cel Mare, bl. 19, sc.  B, etaj 1,  ap. 6, către titularul contractului de 

închiriere- iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
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Avize Comisiile 1, 3, 4;  

11. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 2 din H.C.L. nr. 115/28.04.2021 „privind atestarea 

apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în  CF nr. 103299 – C1- U11- 

Săcele nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în 

CF nr. 103229 Săcele nr. cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp” - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 2, 4; 

12. 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; 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea, contra cost, a cantității  de 20 mc lemn rotund pentru industrializare, 

cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, specia rășinoase, d-lui Cirică Alexandru Cristinel și d-lui  Cirică 

Alexandru – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit,  a unei cantități  de lemn rotund rășinoase pentru 

industrializare  (SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, către  Biserica Sfânta 

Adormire Satulung - Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4. 

15. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele 

pentru perioada 01.07.2021-30.09.2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 3, 4; 

 

16. Diverse. 

- Informare Liceul Tehnologic Victor Jinga; 

- Informare – petiție cetățeni str. Trandafirilor și str. Narciselor. 

 

 

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-na Arhitect-Șef – Roznovăț Alina 

- d-l Matei Ion – insp. Comp. Fond Locativ, Spații cu altă destinație 

- 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 ordinară a Consiliului Local din data de 24.06.2021 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 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:  

           16. Proiect de hotărâre pentru actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 

195/30.07.2020  privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici  

pentru proiectul „Reabilitare constructii administrative si social culturale si schimbare de destinatie  in 

Centru de zi pentru educatie timpurie, Municipiul Sacele  ” din cadrul obiectivului de investitii  “DALI- 

Centru de zi – reamenajare si schimbare de destinatie” – inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 
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D-na Secretar General ia cuvântul și spune că, înainte de a se intra în ordinea de zi propriu-zisă, 

domnii și doamnele consilieri locali care, din anumite motive nu pot participa la vot, să anunțe acest lucru. 

           D-nul Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se aprobă cu unanimitate (18 voturi 

pentru) și 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 ordinare a Consiliului Local al  Municipiului 

Săcele din data de 27 mai  2021.   

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

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu o completarea venită din partea d-nei consilier local Paniti Izabella și 

se solicită ca aparatul de specialitate să facă această completare, în conformitate cu cele înscrise în registru.  

       D-na Secretar General ia cuvântul și spune că această completare din partea d-nei consilier local Paniti 

Izabella nu s-a putut realiza, întrucât nu se regăsește pe înregistrarea video a ședinței, iar d-na Paniti a înțeles 

acest lucru. 

        D-nul  Preşedinte spune că în acest caz retrage observația formulată anterior, iar avizul este 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.  149. 

       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 extraordinare convocate de îndată a Consiliului 

Local al  Municipiului Săcele din data de 11 iunie 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 (18 voturi pentru). H.C.L. nr.  150. 

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

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna mai 2021 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 

        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. 151. 

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

hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Săcele pentru Asociația De Dezvoltare 

Intercomunitară „Iso Mediu” În Domeniul Salubrizării Localitaților Din Județul Brașov. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu mențiunea de  a se formula o solicitare către ADI ISO Mediu în 

sensul comunicării unui Raport de activitate pe anul 2020 și se solicită aparatului de specialitate 

întreprinderea acestui demers, urmând ca la următoarea ședință să fie prezentat acest raport de activitate. 

D-na Secretar General spune că se va consemna acest lucru și în procesul verbal. 

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. 152. 

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

aprobarea  organigramei și a Statului de funcții ale  Spitalului Municipal 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 – aviz favorabil 
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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. 153. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

  hotărâre privind aprobarea organigramei și a Statului de funcții ale  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 supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 154. 

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

  hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul 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 – aviz favorabil 

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

D-na Voicescu Nicoleta Teonia solicită permisiunea de a se desigila urna de vot și de a se începe 

numărătoarea voturilor pentru acest proiect de hotărâre. 

D-l Președinte spune că, având în vedere că la acest punct votul este secret, se poate începe numărarea 

buletinelor de vot. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că a avut o întrebare referitoare la selecția expertului, respectiv dacă 

firma care a făcut recrutarea resurselor umane – Pluri Consultants, respectă prevederile H.G. nr. 722 în toate 

punctele de la art. 10, întrucât nu a văzut toate documentațiile atașate la hotărârea respectivă, menționând că 

sunt 7 alineate ale art. 10 care prezintă o serie de condiționări și doresc să li se spună dacă s-au efectuat 

verificări sau nu asupra acestei spețe. 

D-l Primar spune că este în regulă, s-au efectuat verificări în acest sens. 

D-l Președinte spune că a fost membru al comisiei de selecție, iar d-l consilier local Crețu Valentin a 

fost președintele comisiei respective și, în această calitate, au verificat toate documentele și procedurile care 

au stat la baza întocmirii raportului final și consideră că totul a fost în regulă. 

D-l Crețu Valentin spune că s-au verificat toate aspectele cu privire la această candidatură a celor doi. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că nu se referă la candidatură.  

D-l Crețu Valentin spune că s-a verificat și documentația, s-au respectat toate procedurile întocmai, s-au 

efectuat verificările de rigoare, s-au solicitat toate documentațiile necesare. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia, din comisia de numărare a voturilor, ia cuvântul și spune că în urna 

aferentă punctului nr. 7 de pe ordinea de zi se află un buletin de vot  aferent punctului nr. 13 de pe ordinea de 

zi și solicită permisiunea de a deschide și această urnă. 

D-l Președinte încuviințează acest lucru.     

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că dorește lămurirea unei situații, respectiv faptul că d-l 

consilier local Florescu a afirmat în cadrul ședinței pe comisii că nu fost invitat la  lucrările acestei comisii 

de selecție. 

D-l Florescu Marius spune că și-a verificat și e-mail-ul și nu a primit vreo invitație în acest sens, 

menționând că a schimbat numerele de telefon cu d-l consilier local Crețu Valentin și speră că pe viitor să fie 

anunțat, nu are reclamații, dar ar fi vrut să participe. 

D-l Crețu Valentin ia cuvântul și spune că în data de 14 iunie, la orele 10 :59 s-a transmis de către 

aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Săcele către toți membrii comisiei respective un  

e-mail prin care a fost înștiințată toată lumea și s-a făcut și anunțul telefonic de către personalul de la resurse 

umane carea aveau toată documentația despre colegii care participă și sunt membri în această comisie și a 

fost anunțat ulterior că d-l consilier local Florescu nu a răspuns nici la telefon, nici la e-mail prin care au fost 

rugați să confirme prezența.  

D-l Florescu Marius spune că a verificat acum din nou și a găsit un e-mail de la d-na Marin Magdalena, 

dar nu știa despre cine este vorba.  

D-l Crețu Valentin spune că anterior acestei date au fost transmise celelalte documente cu privire la 

candidați și  datele de la expert. 
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D-na Secretar General spune că d-na Marin Magdalena este secretarul comisiei respective, iar adresa de 

e-mail este de primărie, are domeniul @municipiulsacele.ro, iar d-na Marin este un funcționar public din 

cadrul Primăriei. 

Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv Tănase Ionuţ: 16 voturi  pentru,  1  împotrivă, 1 vot 

nul;  Băcilă Costin: 1 vot pentru; 16 împotrivă; 1 vot nul. ). H.C.L. nr. 155. 

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

hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni 

complementare”, modificator al PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, 

comerț și alte dotări”, aprobat cu H.C.L.  nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele. 

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

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 abținere d-l Géczi Gellért și discuții în plen 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       D-l Președinte spune că în cadrul  ședinței comisiei  nr. 1  au avut loc câteva discuții referitor la această 

documentație PUZ, iar problema ridicată de dumnealui a fost că, în situația în care se aprobă, fie și un PUZ 

modificator a unei documentații care a a fost deja aprobată în 2010 în cadrul căreia se studiază 18 ha de teren 

în vederea construirii unor ansambluri rezidențiale de tipul celor descrise în memoriu, ar fi normal și firesc 

ca pe viitor să se impună acelor dezvoltatori care vor să construiască în asemenea manieră pe spații așa de 

mari includerea în proiectele lor și a unor alte spații, nu numai a acelora cu destinația                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

de locuință și se referă specific la parcuri,  întrucât suntem în situația în care se dă acordul în vederea inițierii 

unui proiect prin care se vor face peste 100 de imobile și un număr de blocuri, dar nu există un parc sau o 

zonă verde bine definitită, unde cei care se vor muta acolo să poată face diverse activități recreative în aer 

liber. Dumnealui mai spune că, legal vorbind, documentația este în regulă și respectă toți indicatorii, dar 

avem atâtea exemple unde această dezvoltare a dus la neajunsuri și pe viitor trebuie luate măsuri în acest 

sens, menționând că dumnealui când va mai întâlni astfel de documentații PUZ se va gândi foarte serios 

asupra oportunității unei astfel  investiții, pentru că asta intră în competența Consiliului Local. Totodată, 

solicită  și executivului  Primăriei ca, pe viitor, atunci când se vor mai da  avize de oportunitate în vederea 

inițierii unor documentații PUZ, să se analizeze și acest aspect, dacă cel care  vrea să construiască și mai ales 

este când vorba de niște investiții pe o scară mai largă, cum este și acestă investiție pe o suprafață de 18 ha, 

să se analizeze și să se ia în calcul emiterea acestor avize de oportunitate, în condițiile legii, cu respectarea 

unor prevederi care să includă și astfel de facilități, zone verzi, parcuri și zone de agrement, după modelul 

altor UAT-uri, cum ar fi Brașovul. 

        D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă PUZ-ul a trecut prin comisia tehnică, aceste observații foarte 

pertinente puteau fi făcute în comisia tehnică și corectate din timp, totodată spune că a înțeles că cel care 

construiește acolo are realizate căile de acces și întreabă dacă așa stau lucrurile. 

        D-l Președinte spune că întrebarea d-lui consilier local  ar fi cum a făcut cel care construiește acolo căile 

de acces, fără a avea autorizația de construire și spune că a fost lămurit acest aspect, cel care construiește a 

făcut aceste demersuri fără a avea autorizație, fapt pentru care i s-a făcut plângere penală, care a rămas fără 

obiect, s-a clasat, drept pentru care se află și astăzi acest proiect înscris pe ordinea de zi. 

      D-l Paraipan George Horațiu întreabă cum e situația cu PUZ-ul din moment ce sunt construcții existente 

pe el, mai existând câteva cazuri de acest fel în Săcele. 

     D-na Secretar General spune că nu sunt construcții existente. 

     D-l Paraipan George Horațiu spune că și calea de acces este construcție existentă. 

     D-l Primar spune că acestea sunt făcute pe PUZ-ul vechi.  

     D-l Președinte spune că acest aspect semnalat de d-l consilier local Paraipan a făcut obiectul unei plângeri 

penale care s-a soluționat. 

     D-l Primar spune că dosarul s-a clasat în urmă cu câteva luni, deci subiectul este închis. 

     D-na Secretar General spune, în legătura cu întrebarea  dacă acest PUZ a trecut prin comisia tehnică, că 

răspunsul este clar afirmativ. 

     D-l Paraipan George Horațiu spune că observațiile d-lui Viceprimar sunt chiar foarte pertinente și puteau 

să se facă aceste observații în legătură cu parcurile și spațiile verzi la comisia tehnică.  

     D-na Secretar General spune că, din cunoștințele dumneaei, nimeni nu a ridicat această problemă cu 

privire la spațiile verzi  în comisia tehnică.  
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               D-l Președinte spune că este posibil ca dumnealui să nu fi participat atunci la lucrările comisiei 

tehnice și, după cum se cunoaște, cei din Consiliul Local au calitatea de invitați în comisia tehnică de 

urbanism și este posibil să nu fi participat dumnealui la toate ședințele. 

              D-na Secretar General spune că d-l Viceprimar a participat la lucrările comisiei tehnice la care se 

face referire, în care s-a discutat documentația avută în vedere. 

              D-l Președinte spune că știe că a participat la discuții despre un PUZ,  în documentațiile care au fost 

prezentate, dacă este vorba de același PUZ și va și verifica acest aspect, configurația nu era cea care a fost 

prezentată în material. 

             D-na Secretar General spune că este aceeași documentație, nu s-a schimbat față de cea prezentată în 

comisia tehnică. 

             D-l Președinte spune că va face verificări, a vorbit și cu d-na Arhitect-Șef ca să scoată procesele 

verabale. 

             D-na Secretar General spune că d-na Arhitect-Șef este prezentă și poate oferi lămuririle necesare și 

reiterează faptul că documentația nu avea cum să fie schimbată. 

            D-l Președinte spune că a discutat marți cu d-na Arhitect-Șef în ceea ce privește  participarea 

dumnealui la lucrările comsiei și a solicitat procesele verbale ale ședinței comisiei tehnice de urbanism 

pentru a se vedea care au fost discuțiile, oricum dacă a participat și a ridicat acele observații, în calitate de 

consilier local își rezervă dreptul ca să aibă observații și pe viitor, nu numai în etapa în care documentația 

este discutată în cadrul ședinței, plus că toată lumea are obligația de a fi vigilentă și dacă are observații de 

făcut asupra documentațiilor să le facă în momentul în care aceste documentații procedural sunt elaborate, 

dezbătute și supuse aprobării.   

           D-l Paraipan George Horațiu spune că trebuie făcute la momentul oportun pentru a putea produce 

efecte. 

            D-na Secretar General spune că dorește să facă o precizare, respectiv faptul că acest PUZ a fost afișat 

în toate etapele de consultare a populației. 

             D-l Președinte spune că, sub acest aspect, toți se află în culpă, dar intevenția este pentru a se evita 

acest aspect pe viitor, consideră că deja în momentul eliberărării avizului de oportunitate să se facă niște 

condiționări în virtutea legii în ceea ce privește elaborarea acestor documentații PUZ. 

  D-na Secretar General spune că aceste condiționări vor fi analizate conform legislației în vigoare și 

se va ține cont de ele la viitoarele PUZ-uri ce vor fi aprobate și se va consemna și în procesul verbal al 

ședinței acest lucru. 

            D-l Paraipan George Horațiu spune că e vorba de o suprafață foarte mare. 

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

156. 

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

proiectul  de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuință, spațiu 

comercial și garaj”, str. Timocului, nr. 45, 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 - nu face obiectul. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 157. 

D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 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.  B, etaj 1,  ap. 6, 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 – 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. 158. 

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

hotărâre pentru completarea art. 2 din H.C.L. nr. 115/28.04.2021 „privind atestarea apartenenței la domeniul 

privat al Municipiului Săcele a  imobilului înscris în  CF nr. 103299 – C1- U11- Săcele nr. cad 1165/28, 
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nr.top (81,82/1,84/1,85/1)XXIX și a cotei de 12952/40000 din imobilul înscris în CF nr. 103229 Săcele nr. 

cad 1165, nr. top 91,82/1,84/1,85/1 în suprafață de 1923 mp”.  

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. 159. 

        D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 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: 

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. 160. 

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

hotărâre privind acordarea, contra cost, a cantității  de 20 mc lemn rotund pentru industrializare, cu diametrul 

la capătul subțire >= 24 cm, specia rășinoase, d-lui Cirică Alexandru Cristinel și d-lui  Cirică Alexandru.  

        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.  

       D-l Paraipan George Horațiu spune că, nu au înțeles foarte clar, respectiv este vorba de o hotărâre, 

H.C.L. nr. 246/2017, care reprezintă regulamentul de atribuire a masei lemnoase, iar acolo scrie că se alocă 

,,în baza unei hotărâriˮ și ar trebui specificat mai clar ce hotărâre, hotărârea nr. 246/2017 sau hotărârea 

ulterioară prin care se aprobă masa lemnoasă. 

    D-na Secretar General spune că se acordă  în baza unei noi hotârâri, de asta este înscris și acest punct pe 

ordinea de zi. 

     Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv:  Cirică Alexandru Cristinel: 16 voturi  pentru,  2  

împotrivă;  Cirică Alexandru: 14 voturi  pentru,  4  împotrivă. H.C.L. nr. 161. 

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

hotărâre privind acordarea, cu titlul gratuit,  a unei cantități  de lemn rotund rășinoase pentru industrializare  

(SR 1294/1993), cu diametrul la capătul subțire >= 24 cm, către  Biserica Sfânta Adormire Satulung - 

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 – 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. 162. 

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

hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru 

perioada 01.07.2021-30.09.2021. 

        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, 2 propuneri, respectiv propunerea PNL – d-l Paraipan George Horațiu și 

propunerea PSD – d-na Voicescu Nicoleta Teonia.  

D-l Jónás András spune că d-na consilier local Popescu l-a propus ca președinte de ședință pe d-l 

Paraipan George Horațiu. 
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D-l Președinte supune la vot prima propunere, respectiv propunerea PNL, în persoana d-lui Paraipan 

George Horațiu și se respinge cu 8 voturi pentru (d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-na Balint 

Tunde Sara, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, 

d-na Paniti Izabella), 2 împotrivă (d-l Medianu Gheorghe și d-l Jónás András), 8 abțineri (d-na Voicescu 

Nicoleta Teonia, d-l Géczi Gellért, d-l Munteanu Gheorghe, d-l Crețu Valentin, d-na Coman Felicia, d-na 

Miron Laura-Ionela, d-l Tóth Sándor și d-l Jitaru Gheorghe). 

D-l Președinte supune la vot cea de-a doua propunere, respectiv propunerea PSD, în persoana d-nei 

Voicescu Nicoleta Teonia și se aprobă cu 10 voturi pentru (d-l Medianu Gheorghe, d-l Jónás András,  d-na 

Voicescu Nicoleta Teonia, d-l Géczi Gellért, d-l Munteanu Gheorghe, d-l Crețu Valentin, d-na Coman 

Felicia, d-na Miron Laura-Ionela, d-l Tóth Sándor și d-l Jitaru Gheorghe) și 8 abțineri  pentru (d-na Popescu 

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

Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-na Paniti Izabella). H.C.L. nr. 163.                                       

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

hotărâre pentru actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 195/30.07.2020  

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul 

„Reabilitare construcții administrative și social culturale și schimbare de destinație în Centru de zi pentru 

educație timpurie, Municipiul Săcele” din cadrul obiectivului de investiții  ,,DALI- Centru de zi –

reamenajare și schimbare de destinație”. 

        D-na Bîja Ileana spune că anul trecut s-a făcut SF-ul, DALI pentru această lucrare și automat s-a 

realizat devizul general, după un an s-a considerat că oportun să se actualizeze acest deviz, având în vedere 

perioda care a trecut și faptul că piața a impus alte prețuri. În urma actualizării devizului general, au rezultat 

alte prețuri și s-a impus  o actualizare care este supusă aprobării Consiliului Local. 

       D-nul Președinte spune că pe hotărârea veche erau 634 mii lei, iar pe cea de acum avem 937 mii lei, 

fiind deci o creștere de 300 mii lei între cele două,  ca urmare a creșterii prețurilor. 

       D-na Bîja Ileana spune că este o majorare ca urmare  a creșterii prețurilor la materiale și la manoperă. 

       D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că s-a documentat, a intrat pe Institutul Național de Statistică și 

a văzut inflația și evoluția prețurilor de consum, este comunicat din 11 iunie, s-a documentat și pe piața de 

materiale de construcții și a văzut că aici este vorba de o previzionare mai mare de 67%, după părerea 

dumneaei firma S.C. Exhibit Arhitectura S.R.L. și-a previzionat destul de consistent aceste majorări de 

prețuri, costurile estimative de investiție situându-se între 30% și 50% momentan pe piața de investiții. 

      D-l Președinte spune că este vorba de 47,5%,  nu  de 67%, de la 634 mii lei, cât a fost la început și până 

la 937 mii lei, cât se propune astăzi, ceea ce reprezintă, procentual 47% , nu are cum să fie 67% . 

       D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că nu vorbim de o construcție nouă, ci de o reabilitare de 

construcție, oricum, din ce a înțeles, acest costuri se pot diminua dacă cheltuielile aferente materialelor nu se 

ridică la cele previzionate. 

        D-l Primar spune că va avea loc o licitație, unde, probabil se va veni cu alte prețuri, dar sunt unele 

materiale la care s-a dublat prețul în ultimele luni.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 164. 

        D-l Președinte anunță că s-a ajuns la secțiunea ,,Diverseˮ, menționând că pe ordinea de zi au fost 

înscrise și  două informări, o informare a Liceului Tehnologic Victor Jinga prin care aduce la cunoștință 

faptul că ar dori să ia în administare Corpul de clădire de la Garaj, care aparține la momentul actual Școlii 

Gimnaziale nr. 5 din Gârcini, deoarece intenționează să solicite autorizația de funcționare provizorie și 

pentru nivelul primar din cadrul unității de învățământ la care s-a făcut referire. Dumnealui mai spune că, 

probabil, această informare va fi urmată de o hotărâre de consiliu local, întrucât va fi necesar să se modifice 

și structura rețelei școlare. 

    D-l Primar spune că la ora actuală este doar o doleanță a Liceului Tehnologic Victor Jinga, dar se va 

analiza  și se va vedea dacă se va materializa sau nu. 

    D-l Președinte spune că mai există o solicitare din partea unor cetățeni de pe str. Trandafirilor și 

Narciselor, o petiție destul de lungă, în care se solicită și participarea la ședința Consiliului Local, dar va 

solicita și informații din partea aparatului de specialitate pe această speță, pentru a avea o imagine per 

ansamblu asupra situației și  din perspectiva a ce se reclamă, dar și a măsurilor luate, iar în urma la acestea 

va dori și o discuție cu cetățenii de acolo, dar trebuie să se vadă în ce măsură probeleme ridicate se confirmă 

și posibilitatea rezolvării acestora, menționând că acesta a fost și motivul pentru care nu a dat curs solicitării 

celor care au formulat pețiția de a a participa la ședința Consiliului Local. 
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      D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune, referitor la intersecția dintre străzile Narciselor și 

Trandafirilor, că a văzut și dumnealui o porțiune distrusă și pe lângă drum este o vegetație abundentă care 

necesită îngrijire și menționează că dorește să ridice și o serie de probleme, prima fiind cu privire la postarea 

ședinței ordinare de luna trecută. 

      D-l Președinte spune că nu s-au finalizat încă discuțiile cu privire la această informare, iar cum nu mai 

sunt discuții în acest sens, se trece la sesizările din partea consilierilor locali. 

      D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și spune că nu a fost postată ultima ședință ordinară. 

      D-l Președinte spune că a sesizat acest aspect de marți, fiind niște probleme de natură tehnică. 

     D-na Secretar General ia cuvântul și spune că aceste probleme nu țin de aparatul de specialitate, 

înregistrarea ședinței a fost comunicată spre postare imediat după ședință.  

     D-l Paraipan George Horațiu spune că a doua întrebare este de ce ședințele Consiliului Local nu se pot 

desfășura în format normal, fizic, întrucât, având în vedere gradul de incidență, consideră că acest lucru este 

posibil. 

     D-na Secretar General spune că, la acest moment, spațiul din sala de ședințe nu permite acest lucru.  

     D-l Paraipan George Horațiu spune că Primăria dispune și de alte spații. 

     D-na Secretar General spune că încă ne aflăm în stare de alertă. 

     D-l Paraipan George Horațiu spune că alții fac ședințele fizic. 

     D-na Secretar General spune că se va vedea ce se va întâmpla în luna iulie. 

     D-nul Preşedinte spune că are confirmarea că atât ședința ordinară ordinară din 27 mai, cât și ședința 

extrordinară convocată de îndată din 11 iunie 2021 sunt disponibile pe site-ul instituției, iar în ceea ce 

privește desfășurarea ședințelor, în funcție de evoluția pandemică,  se va acționa în consecință. 

    D-na Secretar General spune că vrea să mai facă o precizare, respectiv faptul că d-l consilier local 

Florescu a venit cu propunerea ca ședința Consiliului Local să aibă loc tot on-line și în luna iulie. 

   D-l consilier local Florescu confirmă acest lucru, menționând că ar fi oportun, întrucât este lună de 

concedii.  

    D-l Paraipan George Horațiu spune că este o propunere, care nu este neaparat unanimă, dumnealui mai 

spune că dorește să-i semnaleze d-lui Viceprimar un aspect, respectiv cu privire la o situație, astfel vizavi de 

cimitirul catolic, este un coș de gunoi care nu este golit de vreo lună. 

   D-l Președinte spune că dacă problemele sunt semnalate, se rezolvă, numărul dumnealui de telefon este pus 

la dispoziția tuturor consilierilor locali. 

   D-l Paraipan George Horațiu spune că ar fi oportun să se monteze și lângă biserica un coș de gunoi. 

   D-l Președinte spune că este vorba despre Cimitirul Evanghelic. 

   D-na Stoica Gabriela spune că a fost întrebată de tinerii care urmează să se căsătorească, în cazul în care 

doresc să oficieze cununia civilă  în locuri precum Canionul 7 Scări, parcuri, pe domeniul public, cine 

amenajează spațiile respective, având în vedere că plătesc o taxă de 1000 lei, cum pot proceda, fac o cerere, 

li se pune la dispoziție spațiul, înttrucât în hotărârea de Consiliu nu este specificat despre care zonă anume 

este vorba. 

    D-na Secretar General spune că nu este specificat, se menționează locuri publice, parcuri, se subînțelege 

că în toate aceste zone din Municipiul Săcele și este normal ca cei interesați să facă cerere la Starea Civilă în 

acest sens, iar amenajarea locului cade exclusiv în sarcina lor. 

     D-na Stoica Gabriela întreabă dacă fac ceremonia într-un parc, de exemplu în parcul din Ștefan cel Mare, 

pot delimita un loc unde să facă ceremonia, cer aprobare în acest sens, cum se procedează. 

     D-na Secretar General întreabă în ce sens să delimiteze. 

      D-na Stoica Gabriela spune că este parc și nu vor ca pe lângă ei să treacă diverse persoane sau alte 

lucruri de acest fel. 

      D-l Primar spune că  Primăria doar oficiază în locuri publice, nu și amenajează spațiile, dacă se dorește 

ceremonia într-un loc public, se face cerere în acest sens, din acest motiv s-a instituit și taxa de 1000  lei. 

     D-l Viceprimar spune că a participat la o ceremonie de acest tip, iar cei în cauza au amenajat locul după 

bunul lor plac, iar dumnealui nu are nimic împotrivă să se facă ceremonii la Canionul 7 Scări, dar având în 

vedere că există un singur registru la Starea Civilă va fi un pic mai greu de realizat, dacă în ziua respectivă 

sunt mai multe oficieri. 

    D-na Secretar General spune că nu există posibilitatea de a îngrădi acel loc sau de a limita accesul altor 

persoane, nu se poate închide parcul. 

     D-l Primar spune că în data de 6 iulie va avea loc o ședință extraordinară de rectificare bugetară, iar 

ședința ordinară aferentă lunii iulie va avea loc în data de 29 iulie, ambele se vor desfășura în format online. 
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   D-l Gîndac Nicolae ia cuvântul și spune că cetățenii din Cartierul Gîrcini întreabă când se vor rezolva 

problemele cu străzile, respectiv str. Gîrcinului, Lămâiței, Lacului, întrucât sunt foarte degradate și 

menționează că cei de acolo au început să intre în legalitate cu contractele de salubritate. 

    D-l Primar menționează că se are în vedere și această zonă în vederea reparării străzilor de acolo. 

    D-na Balint Tunde Sara spune că dorește să transmită doleanțele cetățenilor de pe str. Godri janos, a depus 

și un memoriu în acest sens, respectiv aceștia ar dori să se poată strânge pietrișul care s-a împrăștiat, gropile 

nu au fost rezolvate, dar s-a înălțat strada și le intră apa în curți. 

    D-l Primar spune că fost pe această stradă, care este practicabilă, în unele zone sunt și bolovani ceva mai 

mari, dar nu afectează circulația, iar dacă nu era acest strat de piatră în urmă cu 3 zile când a fost o ploaie 

torențială, pe acea stradă nu se mai putea circula, și menționează că este în planul imediat de asflatare, 

probabil că anul viitor în prima parte a anului se va face.  

     D-na Balint Tunde Sara spune că este puțin cam înălțat și astupă scurgerea, cam 15 cm a astupat 

scurgerea apei. 

       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: 16:07. 
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