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ROMANIA 
JUDETUL BRA~OV 

PRIMARIA MUNICIPIULLUI SACELE 
Str. Piata Liberliitii nr. 17, Sacele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 I 273.091 

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

HOTARAREA Nr. 128 Data: 27.05.2021 

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

data de 28 aprilie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, lntrunit In ~edinta ordinara In data de 27.05.2021. 
Analizand Referatul de aprobare nr. 45821 /17.05.2021 al inipatorului- 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 28 aprilie 2021; 

Avand In vedere Raportul de specialitate nr. 45825117.05.202 1 al Compartimentului Relatii 
Consiliul Local ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnidi legislativa pentru elaborarea 
actelor normative, 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 a1 Consil iului 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. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Nr. consilierilorln functie: 18 

Nr. consilierilor prezenti Ia ~edinta: 18 

HOT ARA $ TE: 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALIT ATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 



JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SACELE 

PROCES VERBAL 

ANExA Ia H.C.L. nr. 128/27.05.2021 

Nr. 

incheiat la data 28.04.2021, orele 15,00, cu ocazia 
intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele in ~edinta ordinara, desra~urata in format de 

videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM 

~edinta ordinara a fost convocata in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare ~i ale H.C.L nr. 
86/26.03.2020 pentm 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 urmatoarea ordine de zi: 

1 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Sacele din data de 25 martie 2021 - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 15 aprilie 2021 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 2021- initiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

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

5. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de acordare a facilitatiilor fiscale, in sensul anularii 
accesoriilor prevazute in Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020, astfel cum a fost modificat prin 

) 
H.C.L. nr. 5/2021 ,privind prelungirea termenului de acordare a facilitatiilor fiscale, in sensul anularii 
accesoriilor prevazute in Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020"- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotarare pentru stabilirea ~i aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum ~i a taxelor 
speciale penttu anul 2022- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4; 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea zonarii Municipiului Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4; 
8. Proiect de hotarare privind acordul pentru participarea Municipiului Sacele, in calitate de Lider de 

proiect, la implementarea proiectului ,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii ~i 
tinerii din teritoriul SDL Garcini", cod proiect 142450, precum ~i aprobarea cotelor de cofinantare-
initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. . 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Spitalului Municipal 
Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4; 



10. Proiect de hoHidire privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Sacele pentru 
perioada 2021-2025- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Servicii Sacelene S.R.L. -
initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Servicii Sacelene 
S.R.L. - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotarare pentru aprobarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli pe a nul 2021 al Societatii Servicii 
Sacelene S.R.L. - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de prestari servicii silvice-exploatari forestiere a masei 
lemnoarse pentru partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, pat1ida 200/2100156800300 din 
U.P . VI Tarlung, partida 208/2100156800330 ~i pat1ida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra 
Mare- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantitati de 6,0 me lemn de foe 
unui numar de 17 pensionari silvici - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnice ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul , Construire rampa ~i scari de acces in Policlinica Municipiului Sacele" - initiator PRIMAR Inb. 
POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacele, 
Cartier ~tefan eel Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, ap. 9, catre titularul contractului de inchiriere- initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

18. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare ~i selectionare a cererilor pentru 
finantari nerambursabile alocate de la bugetullocal al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de 
interes local - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

19. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor privind modul de 
acordare a finantarilor nerambursabile a locate de la bugetullocal - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

20. Proiect de hotarare pentru modificarea ~i completarea H.C.L. nr. 48 din 30.03.2006 ,privind aprobarea 
infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta in Municipiul Sacele si a Regulamentului de 
Organizare si Functionare"- initiator PRIMAR In g. POP A VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 4; 

21. Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L. nr. 6/07.01.2021 privind aprobarea achizitionarii 

serviciilor de consultanta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare in justitie in speta ce face obiectul 

dosarului nr. 3922/62/2020, avand ca obiect actiune in anulare act emis de autoritati publice, aflat pe 

rolul Tribunalului Bra~ov- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
22. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 

inscris in CF nr. 103299 - C1- U11- Sacde nr. cad 1165/28, nr.top (81,82/ 1,84/1 ,85/ 1)XXIX ~i a cotei 
de 12952/40000 din imobilulinscris in CF nr. 103229 Sacele nr. cad 1165, nr. top 91 ,82/1,84/1,85/1in 
suprafata de 1923 mp - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

23. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 

inscris in CF nr. 116453 Sacele - nr.cad 116453 in suprafata de 102 mp ~i a imobilului inscris in CF nr. 

116454 Sacele- nr.cadastral 116454 in suprafata de 94 mp - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 4; 
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24. Proiect de hotiirare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 
lnscris In CF nr. 114144 Sacele In suprafata de 145 mp- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 
lnscris 'in CF nr. 109244 Sacele- nr.cadastral 109244 In suprafata de 198 mp- initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

26. Proiect de hoti:irare privind transmiterea tara plata In proprietatea Parohiei Ortodoxe Sacele- Garcini a 
imobilului teren lnscris In CF nr. 106953 Sacele, In suprafata de 1013 mp, categoria de folosinta curti
constructii, proprietatea Municipiului Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

27. Proiect de hotarare privind lnsu~irea ~i aprobarea documentatiei cadastrale de actualizare date tehnice, 1n 
vederea modificarii suprafetei imobilului lnscris In CF nr. 113715 Sacele - nr.top 442,443 - situat in 
Municipiul Sacele, str. Mihai Eminescu nr. 6- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

28. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local m. 178/29.08.2019 privind scoaterea 
definitiva din fondul forestier a suprafetei de teren de 15400 mp lnscrisa In C.F. nr. 114141 , sub 
nr.cadastral 114141, proprietar Municipiul Sacele ~i a suprafetei de 17600 mp, lnscrisa In C.F. m. 
114142, sub nr.cadastral114142, proprietar Municipiul Sacele- initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

29. Diverse. 

) 

Informare Asociatia Zestrea Saceleana - solicitare aviz amplasare monument; 
Informare cu privire la modul de ducere la lndeplinire a masurilor dispuse de Curtea de Conturi prin 
Decizia m . 7/23.03.2021; 
Informare cu privire la modul de ducere la lndeplinire a masurilor dispuse de Cmtea de Conturi prin 
Decizia nr. 24/20.02.2014 de catre S.C. Servicii Sacelene S.R.L.; 
Informare Asociatia Despartamantul Astra ,Fratii Popeea". 

La ~edinta au pmticipat: 
- d-1 Primar- Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar - Ing. Geczi Gellert 
- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - c.j. Zamfir Geta 
- d-na Arhitect-~ef- Roznovat Alina 
- d-1 Branzea Ovidiu- ~ef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
- d-1 Mircioiu Sebastian- ~ef Serviciu Impozite ~i Taxe Locale 
- d-1 Balan Eugen - ~ef Biroul Investitii 
- d-1 Matei Ion - insp. Comp. Fond Locativ, Spatii cu alta destinatie 
- d-ra Dascalu Bianca- cj. Comp. 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 -11, ~edinta ordinarii a Consiliului Local din data de 28.04.2021 se desta~oara In 
format de videoconferinta, prin platforma on-line ZOOM. 

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

cateva precizari. 
D-na Secretar General face apelul nominal, In conformitate cu prevederile legale In vigoare. 
La ~edinta participa toti cei 18 consilieri locali In functie. 
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D-na Secretar General spune ca, lnainte de a se intra In ordinea de zi propriu-zisa, dore~te sa aduca la 
cuno~tinta Consiliului Local un aviz de legalitate pentru H.C.L. nr. 67/25.03 .2021, despre care s-a afirmat 
ca acel punct de pe ordinea de zi ar fi ilegal, mentionand ca are raspunsul de la Institutia Prefectului 
Judetului Bra~ov in acest sens, caruia ii da citire. Totodata, mai spune caIn aceasta adresa este primul aviz, 
care se refera doar la aceasta hotarare ~i ca, !ara a solicita noi, Institutia Prefectului Judetului Bra~ov ne-a 
comunicat ~i avizul global pentru hotararile Consiliului Local de la m. 66 la m . 91, unde este inclusa ~i 
aceasta hotarare, acestea fiind adoptate cu respectarea prevederilor legale In vigoare, fapt pentru care nu 
exista nici un motiv pentru a se promova actiuni in instanta contencios administrativ de catre institutia mai 
sus indicata. D-na Secretar General mai spune ca aceste avize la care a !acut referire pot fi consultate de 
catre cei interesati ~i considera ca acest lucru este o dovada a faptului ca pana la acest moment nu s-a adoptat 
nici o hotarare In mod ilegal. 

D-1 Pre~edinte da cuvantul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
D-1 Primar face cunoscut temeiul legal In baza caruia functioneaza suplimentarea ordinii de zi ~i 

anunta care sunt proiectele de hotarare avute In vedere, respectiv: 
29. Proiect de hotarare pentru actualizarea unor prevederi din anexele 1 ~i 2 ale H.C.L. nr. 82/24.04.2018 

privind aprobarea documentatiei tehnico economice ~i a indicatorilor tehnico- economici pentru investitia 
pentru proiectul ,Construire corp nou cladire la ~coala generala 
m. 5"- initiator Primar lng. Popa Virgil; 

30. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor Speciale de oficiere a casatoriilor In municipiul 
Sacele pentru anul 2021- initiator Primar lng. Popa Virgil; 

31. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii catre persoane fizice, a lemnului rotund pentru 
industrializare cu diametrul >= 24 em, clasa C , respectiv lemn de foe, rezultat In urma producerii de 
dobaraturi ~i rupturi de zapada - initiator Primar Ing. Popa Virgil; 

32. Proiect de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare a numitei Paniti Izabella la dreptul de 
proprietate asupra imobilului- teren In suprafata de 1.822 mp, inscris in CF m. 115710 Sacele, reprezentand 
pmte din strada Lanurilor ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele - initiator Primar 
Ing. Popa Virgil; 

33. Proiect de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra 
imobilului - teren in suprafata de 1.394 mp, inscris In CF nr. 102257 Sacele, reprezentand pmte din strada 
Gospodarilor ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele- initiator Primar Ing. Popa 

Virgil; 
34. Proiect de hotarare 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 m. 102148 Sacele, reprezentand 
parte din strada Cocorului ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele - initiator Primar 

Ing. Popa Virgil. 
D-nul Pre~edinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 6 puncte expuse anterior ~i se 

aproba cu unanimitate (18 voturi pentru) ~i ordinea de zi astfel cum a fost suplimentata ~i se aproba 
unanimitate (18 voturi pentru). 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca ar trebui ca la punctulm. 32 de pe ordinea de zi, care o 
vizeaza pe d-na consilier local Paniti Izabella, dumneaei nu ar trebui sa participe la vot. 

D-na Paniti Izabella ia cuvantul ~i spune ca nu-~i va exercita votulla punctulm. 32 de pe ordinea de 
zi, lntrucat este vorba despre proprietatea dumneaei. 

D-nul Pre~edinte reitereaza, pentru a se consemna In proceul verbal, faptul ca Ia punctulm. 32 de pe 
ordinea de zi suplimentata d-na consilier local Paniti Izabella nu participa la deliberari ~i nu l~i exercita 
votul. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i anunta ca toate ~edintele Consiliului Local vor fi lmegistrate ~i 
postate pe site-ul oficial al institutiei, mentionand ca s-a discutat cu firma de IT care a precizat ca nu este 
posibila transmiterea live. 

D-nul Pre~edinte spune ca acolo unde sunt amendamente pe baza avizelor date In comisii, se va da 
citire acestora ~i se vor supune Ia vot, dupa caz, iar In situatia In care se doresc discutii punctuate ~i scurte 
pentru alte proiecte de pe ordinea de zi, In cazul in care aceste discutii, nu au fost consemnate In cadrul 
~edintelor pe comisii de specialitate, sa fie semnalate, prin ridicare mainii In timp util, nu dupa aprobarea 
proiectului de hotarare. 
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D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 
de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local a! Municipiului 
Sacele din data de 25 martie 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. 94. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind aprobarea Procesului - verbal a! ~edintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Sacele din data de 15 aprilie 2021. 

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. 95. 
D-nul Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 

de hotarare pentru aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I al anului 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. 96. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna martie 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). H.C.L. nr. 97. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare hotarare privind prelungirea termenului de acordare a facilitatiilor fiscale, In sensu! anularii 
ccesoriilor prevazute In Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020, astfel cum a fost modificat prin H.C.L. 

nr. 5/2021 ,privind prelungirea termenului de acordare a faciliUitiilor fiscale, In sensu! anularii accesoriilor 
prevazute In Anexa nr. 3 din H.C.L. nr. 184/30.07.2020". 

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. 98. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru stabilirea ~i aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum ~i a taxelor speciale pentru anul 
2022. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu amendament din partea formatiunii PNL 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu mentiunea d-nei Popescu Gabriela care solicita taxarea celebrarii 

casatoriilor In are liber 
D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca acesta este obiectul proiectului de hotarare. 
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D-na Stoica Gabriela face completare di este pentru domeniul privat. 
D-na Secretar General spune ca In amendamentul depus de d-na consilier local Gabriela Stoica nu se 

specifica acest lucru. 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu amendament din partea formatiunii PNL. 
D-na Secretar General da citire amendamentului formulat, respectiv se instituie taxa pentru oficierea 

casatoriilor In afara sediului institutiei, respectiv pe domeniul privat, Ia solicitarea In scris a celor doi soti, 
cu acordul scris al proprietarului, respectiv I 000 lei. 

D-na Secretar General spune ca are de :Iacut diteva precizari lnainte de supunerea la vot a 
amendamentului, respectiv faptul ca Legea nr. 4 7 din 3 aprilie 2020 modi fica alineatul (2) al art. 24 din 
Legea nr. 11911996, iar modificarea este dupa cum urmeaza: ,Casatoria se poate lncheia ~i In afara sediului 
serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cum ar fi 
gradinile publice, parcurile, muzeele ~i alte locuri In aer liber, la cererea viitorilor soti, cu aprobarea 
primarului". Dumneaei mai spune ca, In urma acestor modificari legislative, colegii de la Evidenta 
Persoanelor au formulat o adresa catre Directia Judeteana Comunitara de Evidenta a Persoanelor Bra~ov -
Serviciul Stare Civila prin care au solicitat o detaliere asupra a ceea ce lnseamna ,alte locuri In aer liber". 

D-na Secretar General da citire raspunsului formulat de catre Directia Judeteana Comunitara de 
Evidenta a Persoanelor Bra~ov. 

D-1 Pre~edinte spune ca din cele expuse anterior a lnteles ca acel amendament formulat excede cadrul 
legal, iar atat timp cat legiutorul stabile~te clar condifiile In care se pot oficia ceremoniile de casatorie, 
Consiliul Local nu poate adopta o hotarare In al carei continut sa fie articole care exced cadrul legal ~i 

considera ca trebuie sa ne limitam la cele reglementate de legislatia In vigoare. Dumnealui considera ca 
sintagma , alte locuri In aer liber" poate sa se refere ~i la curtea unui restaurant, lntrucat legiutorul nu mar 
specifica daca este public sau privat. 

D-na Stoica Gabriela solicita trasmiterea adresei careia i-a dat citire d-na Secretar General, care este 
din 7 aprilie. 

D-na Secretar General spune ca se va transmite ~i mentioneaza ca adresa noastra este din 7 aprilie, 
raaspunsul lor a fost formulat In 14 aprilie ~i a intrat la noi In 21 aprilie ~i eli, lmpreuna cu raspunsul 
transmis, ni s-a comunicat ~i acea metodologie cu privirea la lncheierea castoriilor In afara sediului. 

D-1 Pre~edinte lntreaba colegii de la PNL daca, In urma acestor clarificari, l~i mai sustin 
amendamentul, lntrucat, dupa cele precizate anterior, acesta excede cadrullegal. 

D-na Stoica Gabriela spune ca dadi ar fi ~tiut de continutul acelei adrese lnainte de formularea 
amendamentului, ar fi formulat altfel sau nu 1-ar fi lnaintat, pentru ca a~a cum a afirmat ~i d-1 Pre~edinte, Ia 
alte locuri In aer liber te-ai fi gandit ca se poate ~i In privat, la un restaurant. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca legea nu interzice celelalte locuri. 
D-na Stoica Gabriela spune ca daca In data de 26 aprilie primea acea adresa care a intrat In Primarie 

in 21 , nu mai formula respectivul amendament, ~tiind lace se refera ~i ,alte locuri In aer liber". 
D-na Secretar General spune ca atunci cand acest proiect a fost introdus pe ordinea de zi, ne-am 

documentat in acest sens, motiv pentru care s-a solicitat ~i acel punct de vedere de la Directia Judetec. -
Comunitara de Evidenta a Persoanelor Bra~ov, iar daca raspunsul era altul ~i proiectul de hotarare ar fi avut 
un alt continut. 

D-1 Pre~edinte spune ca ~i dumnealui a aflat de aceste prevederi legale In cursu! acestei zile, dar i se par 
destul de logice ~i inteligibile ~i reitereaza faptul ca amendamentul propus excede cadrullegal. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune eli dumnealui lntelege ca legea nu interzice des:Ia~urarea 

evenimentului pe domeniul privat. 
D-1 Pre~edinte spune eli nu este a~a, legea specifica clar locurile unde se pot des:Ia~ura aceste ceremonii, 

daca ar fi fost o prezentare generala, a~a cum a fost lnainte de aparitia acestor modificari legislative, pentru 
ca inainte a mai fost o perioada In care era posibila casatoria In afara institutiei, :Iara a se preciza cu claritate 
locurile In care se poate face, dar ulterior legea a interzis acest lucru, pentru ca acum sa se revina cu 
posibilitatea efectuarii ceremoniiilor In afara institutiei, dar cu precizarea stricta a locurilor unde se permite 
acest lucru. 

D-na Secretar General spune eli Consiliul Local poate sa decida pe domeniul public ~i privat al 
Municipiului Sacele. 

D-1 Pre~edinte spune ca Consiliul Local nu poate sa decida pe proprietatea privata. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca dumnealui crede eli In cadrul UAT-ului se pot des:Ia~ura 

ceremoniile, cu protectia documentelor. 
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D-na Secretar General spune di sunt notiuni diferite, Consiliul Local are competente sa decida doar 
pentru domeniul public ~i privat al Municipiului Sacele. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca eel mai bine este sa le fie trimisa legislatia In materie. 
D-na Secretar General spune ca s-a dat citire cadrului legal, iar ca ~i consilieri locali se pot documenta, In 

proiectul de hotarare fiind specificata documentatia pe care se fundamneteaza acesta ~i mentioneaza ca 
amendamentul poate fi supus la vot, daca asta se dore~te. 

D-na Stoica Gabriela spune ca rett·age amendamentul ~i mentioneaza ca daca avea adresa respectiva nu 
mai formula respectivul amendament ~i case putea pune ~i domeniul privata! Municipiului Sacele. 

D-na Secretar General spune ca domeniul privat al Municipiului Sacele poate sa se refere ~i Ia ace1e 
1ocuri care se numesc pub1ice, dar de obicei sunt publice, nu sunt private, sunt anumite terenuri/1ocuri ale 
Municipiului Sacele, de obicei sunt pub lice. 

D-1 Pre~edinte spune, ca ~i o recomandare pe viitor, ca toti consilierii 1ocali care vor sa formuleze 
amendamente, pot veni sa solicite ajutorul aparatului de specialitate In acest sens. 

D-na Secretar General spune ca 1a ~edintele pe comisii de specialitate a racut precizarea ca s-a solicitat 
un punct de vedere pe aceasta speta la Directia Judeteana Comunitara de Evidenta a Persoanelor Bra~ov ~i ca 
avem raspuns. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca Secretarul General este a! Consi1iu1ui Local ~i considera ca 
trebuie sa le ofere consultanta ~i dumnealor. 

D-1 Pre~edinte spune Secretaru1 General este a! UAT -ului. 
D-l Paraipan George Horatiu spune ca mentin amendamentul fmmulat. 
D-1 Primar spune ca amendamentul trebuie sa aiba baza legala. 
D-na Secretar General spune ca de fiecare data a venit cu lamuri ~i precizari pentru punctele de pe 

ordinea de zi. 
D-1 Pre~edinte spune ca aceste lamuriri asupra amendamentelor se pot face ~i In plen ~i ca, conform 

clarificarilor primite, considera ca ace! amendament nu are baza legala. 
D-na Secretar General spune ca In cm·sul zilei de astazi toti consilierii locali au venit pentru a-~i 

exercita votul secret, dar nici unul nu i-a solicitat explicatii pentru vreun punct de pe ordinea de zi. 
D-1 Florescu Marius spune ca formatiunea PNL nu mai sustine acest amendament. 
D-na Secretar General spune ca ar trebui sa se vada care este punctul de vedere al d-nei consilier local 

Stoica, lntrucat durnneaei a formulat acest amendament. 
D-na Stoica Gabriela spune ca rett·age amendamentul. 
Se supune la vot proiectul de hotadire ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 99. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul de 

hotarare privind aprobarea zonarii Municipiului Sacele. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil, cu un amendament, respectiv: str. Rozelor sa fie trecuta din zona de 

impozitare B, In zona de impozitare C 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil, cu sustinerea amendamentului formulat de comisia de specialitate nr. 1 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte spune ca amendamentul comisiei de specialitate nr. 1 este ca str. Rozelor sa fie trecuta 

din zona de impozitare B, In zona de impozitare C, discutia a fost ca str. Bereczki Anna din Baciu este In 
zona de impozitare B ~i nu este normal ca o strada cum este str. Rozelor, unde nu este nici macar retea de 
energie electrica sa fie considerata ca ~i strada din zona de impozitare B, de aceea s-a venit cu amendamentul 
respectiv. 

D-1 Costea Catalin Ionut lntreaba daca amendamentul a fost transmis, lntrucat nu s-a primit. 
D-1 Pre~edinte spune ca amendamentul a fost formulat In cadrul ~edintei comisiei de specialitate nr. 1. 

Durnnealui mai spune ca amendamentele formulate In cadrul lucrarilor comisiei nu se transmit tuturor 
consilierilor, li se da citire In plenul ~edintei. 

D-na Secretar General spune ca amendametele sunt lnscrise In raportul ~i pe avizele comisiei, 
mentionand ca eel mai important este ca amendamentele formulate sa ajunga la dumneaei ~i Ia aparatul de 
specialitate, pentru a se verifica baza legala a acestora. 

D-1 Pre~edinte supune 1a vot amendamentul formulat de comisia de specialitate nr. 1, In sensu! trecerii 
str. Rozelor din zona B In zona C ~i se adopta cu 18 voturi pentru. 
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Se supune la vot proiectul de hotan'ire cu amendamentul inclus ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi) . 
H.C.L. nr. 100. 

D-l Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotan1re privind acordul pentru participarea Municipiului Sacele, In calitate de Lider de proiect, la 
implementarea proiectului ,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii sup011 pentru copii ~i tinerii din 
teritoriul SDL Garcini", cod proiect 142450, precum ~i aprobarea cotelor de cofinantare. 

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. 101. 
D-1 Pre~edinte propune ca sa se treaca la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale 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 - 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. 102. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectu. 

de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Spitalului Municipal Sacele pentru perioada 2021-
2025. 

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. 103. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea organigramei ~i a statului de functii ale Servicii Sacelene S.R.L .. 

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. 104. 
D-1 Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul -

hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Servicii Sacelene S.R.L. 
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. 105. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare pentru aprobarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli pe anul 2021 al Societatii Servicii Sacelene 
S.R.L. 

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. 106. 
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D-nul Pre~edinte anunta case trece Ia punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind aprobarea tarifelor de prestari servicii silvice-exploatari forestiere a masei lemnoarse pentru 
partida 92/2100156800260 din U.P. VII Doftana, partida 200/2100156800300 din U.P. VI Tarlung, partida 
208/2100156800330 ~i partida 209/2100156800340 din U.P.III Piatra 
Mare. 

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 Ia vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 107. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 
de hotarare privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantitati de 6,0 me lemn de foe unui numar de 17 
pensionari silvici. 

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 obiectu1 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
D-l Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
D-na Voicescu Nicoleta Teonia, din comisia de numarare a voturile, spune ca un buletin de vot de la 

punctul nr. 18 de pe ordinea de zi a fost introdus In urna de Ia punctul nr. 15 ~i solicita permisiunea de a 
deschide ~i urna aferenta punctului nr. 18. 

Se da citire votului secret, respectiv: Arsu Lagu~i Gheorghe: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Bandila Norica: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Benedek Andir Mihail: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Cioloca Ninis Prunela: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva;Farkas Stefan: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Harica Olimpia: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Illyes loan: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Ioriatti Adolf: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Mihalciuc Vasile: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 

Mihul Maria: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Nitescu Adrian Valentin: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 

Scridon loan: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Serdean Mihaila: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Simian Alexandru: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Simian Nicolae: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; 
Stoian Ion: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva; Tesileanu Barbu: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva. H.C.L. nr. 108. 

D-nul Pre~edinte anunta case trece Ia punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 
de hotarare privind aprobarea Documentatiei tehnice ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
,Construire rampa ~i scari de acces In Policlinica Municipiului Sacele". 

.I 
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. 109. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul de 

hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata In Municipiul Sacele, Cartier ~tefan eel 
Mare, bl. 20, sc. C, etaj 1, ap. 9, catre titularul contractului de lnchiriere. 

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. 110. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de evaluare ~i selectionare a cererilor pentru finantari 
nerambursabile alocate de la bugetullocal al Municipiului Sacele pentru activitati nonprofit de interes local. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
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Comisia m . I - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
Se da cit ire votului secret, respectiv: Jonas Andras: I8 voturi pentru, 0 1mpotriva; 

Munteanu Gheorghe: I7 voturi pentru, I 1mpotriva; Medianu Gheorghe: I7 voturi pentru, I 1mpotriva; 

G1ndac Nicolae: 18 voturi pentru, 0 1mpotriva; Popescu Gabriela: 18 voturi pentru, 0 1mpotriva; 

Lungu Costin Drago~: 16 voturi pentru, 2 1mpotriva; Dascalu Bianca: 18 voturi pentru, 0 1mpotriva; 

Dascaleci Mirela (secretarul comisiei): 18 voturi pentru, 0 1mpotriva. H.C.L. nr. 111. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind stabilirea componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor privind modul de acordare a 
finantarilor nerambursabile alocate de la bugetullocal. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil, 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
Se da citire votului secret, respectiv: Voicescu Teonia Nicoleta: 17 voturi pentru, 11mpotriva; 

T6th Sandor :18 voturi pentm, 0 1mpotriva; Costea Ionut: I7 voturi pentm, 1 1mpotriva; 

G1rdan Odette: 18 voturi pentru, 0 1mpotriva; Radulescu Eugen Loredan: 18 voturi pentru, 0 1mpotriva; 

Ro~u Laura (secretarul comisiei): I8 voturi pentru, 0 1mpotriva. H.C.L. nr. 112. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 
hotarare pentru modificarea ~i completarea H.C.L. m. 48 din 30.03.2006 ,privind aprobarea 1nfiintarii 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 1n Municipiul Sacele si a Regulamentului de Organizare si 
Functionare". 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. I - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (I8 voturi pentru). H.C.L. nr. 113. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctulm·. 21 de pe ordinea de zi suplimentata, 1a proiectul de 

hotarare pentru comp1etarea H.C.L. m. 6/07.01.2021 privind aprobarea achizifionarii serviciilor de 
consultanta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare 1n justitie 1n speta ce face obiectu1 dosarului nr. 
3922/62/2020, avand ca obiect actiune 1n anulare act emis de autoritati publice, aflat pe ro1u1 Tribunalu. 
Bra~ov. 

D-nu1 Pre~edinte so1icita Comisii1or de specialitate sa prezinte avize1e: 
Comisia m. I - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 1mpotriva 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4- aviz favorabil, cu 2 abtineri (d-na Stoica Gabriela ~i d-1 Florescu Marius). 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca are o observatie, respectiv, avand 1n vedere ca este o comp1etare, 

grupul PNL este consecvent ~i dore~te e1iminarea sintagmei ,reprezentarea Consiliului Local", avand 1n 
vedere ca este o decizie luata de executivul Primariei, nu de Consiliul Local, daca era vorba de un PUZ sau 
un PUD, atunci erau de acord. 

D-1 Pre~edinte 1ntreaba care este natura acestei observatii, daca este un amendament care trebuie supus 
la vot. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca nu este un amendament. 
D-1 Pre~edinte spune ca pentru a elimina sintagma Ia care face referire d-1 consilier local, trebuie sa fie 

formu1at ~i adoptat un amendament 1n acest sens. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca a facut aceasta observatie ~i prima data ~i dore~te sao reitereze ~i 

solicita expres nominalizarea celor care au votat 1mpotriva. 

10 



Se supune Ia vot proiectul de hoHirare ~i se aproba cu 10 voturi, 8 lmpotriva ( -na Balint Tunde Sara, d
na Paniti Izabella, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Paraipan George Horatiu, d-1 Florescu 
Marius, d-1 Costea Catalin- Ionut ~i d-1 Glndac Nicolae). H.C.L. nr. 114. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece Ia punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul de 
hotarare privind atestarea apartenentei 1a domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului lnscris In CF 
nr. 103299 - C1- U11- Sace1e nr. cad 1165/28, nr.top (81 ,82/1,84/1,85/1)XXIX ~i a cotei de 12952/40000 
din imobilullnscris In CF nr. 103229 Sacele nr. cad 1165, m . top 91,82/ 1 ,84/ 1 ,85/ 1 In suprafata de 1923 mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisii1or de specia1itate sa prezinte avize1e: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabi1 
Comisia nr. 2 - aviz favorabi1 
Comisia nr. 3 - nu face obiectu1 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune 1a vot proiectul de hoHirare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 115. 
D-nu1 Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentata, 1a proiectul 

de hotarare privind atestarea apartenentei Ia domeniul privat al Municipiu1ui Sacele a imobilului lnscris In 
CF nr. 116453 Sacele - nr.cad 116453 In suprafata de 102 mp ~i a imobilului lnscris In CF nr. 116454 
Sace1e- nr.cadastral 116454 in suprafata de 94 mp. 

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 favorabi l. 
Se supune la vot proiectul de hoHirare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 116. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treacl:i Ia punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul de 

hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sace1e a imobi1ului inscris in CF nr. 
114144 Sace1e in suprafata de 145 mp. 

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 1a vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 117. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 25 de pe ordinea de zi sup1imentata, la proiectul 

de hotarare privind atestarea apartenentei 1a domeniul privat al Municipiului Sace1e a imobilului inscris in 
CF nr. 109244 Sacele - nr.cadastral 109244 In suprafata de 198 mp. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 

1 ) 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. 118. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 

de hotarare privind transmiterea :tara plata In proprietatea Parohiei Ortodoxe Sacele- Garcini a imobilului 
teren inscris in CF nr. 106953 Sacele, In suprafata de 1013 mp, categoria de folosinta curti- constructii, 
proprietatea Municipiului Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabi l. 
Se supune 1a vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 119. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul m'. 27 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 

de hotarare privind insu~irea ~i aprobarea documentatiei cadastrale de actualizare date tehnice, In vederea 
modificarii suprafetei imobilului lnscris In CF nr. 113715 Sacele - m.top 442,443 - situat in Municipiul 
Sacele, str. Mihai Eminescu nr. 6. 
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0-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia m . 3 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune Ia vot proiectul de hotan1re ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 120. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 28 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 

de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 178/29.08.2019 privind scoaterea definitiva 
din fondul forestier a suprafetei de teren de 15400 mp lnscrisa In C.F. m. 114141, sub m .cadastral 
114141, proprietar Municipiul Sacele ~i a suprafetei de 17600 mp, lnscrisa In C.F. m. 114142, sub 
m.cadastral 114142, proprietar Municipiul Sacele. 
D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - nu face obiectul 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 121. 
0-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 29 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare pentru actualizarea unor prevederi din anexele 1 ~i 2 ale H.C.L. m. 82/24.04.2018 privind 
aprobarea documentatiei tehnico economice ~i a indicatorilor tehnico- economici pentru investitia pentru 
proiectul ,Construire corp nou cladire la ~coala generala nr. 5". 

D-1 Balan Eugenia cuvantul ~i spune ca au fost aprobati indicatorii tehnico-economici, In mma SF-ului 
realizat de catre S.C. SANNIS CONCEPT DESIGN S.R.L.In anul2018, lntre timp a aparut O.U.G. m . 
114/2018 care prevede marirea salariului minim In constructii de la 2050 la 3000 lei, iar cursul valutar a 
suferit modificari, acestea fiind doua considerente care au dete1minat necesitatea actualizarii indicatorilor 
tehnico-economici, solicitandu-se firmei actualizarea devizului general. 

D-1 Paraipan George Horatiu spune ca a lnteles ca raportarea se face la 2018, lntrucat un calcul minimal 
li da o marire a valorii cu 30% ~i lntreaba daca este vorba de indicatori de acum 3 ani. 

D-1 Balan Eugen confirma ca este vorba de indicatorii tehnico-economici din 2018. 
D-1 Primar spune ca din studiul documentelor reiese clar caIn 2018 era un anumit curs valutar. 
D-1 Paraipan George Horatiu spune ca este o cre~tere foarte mare. 
0-nul Pre~edinte spune ca, avand In vedere cre~terea salariului minim In constructii de la 2050 la 3000 

lei, marirea In sine este mai mare de 30%, iar cifrele prezentate sunt pertinente. 
Se supune Ia vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 122. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 30 de pe ordinea de zi suplimentata, la proiectul 

de hotarare privind aprobarea taxelor speciale de oficiere a casatoriilor In municipiul Sacele pentru anul 
2021. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca acela~i amendament care a fost depus ~i, ulterior, retras 
punctul m . 6 de pe ordinea de zi, a fost transmis ~i pentru acest proiect de hotarare ~i mentioneaza ca la 
punctulm. 6 de pe ordinea de zi se aprobau taxele ~i impozitele pentru anul 2022, acea hotarare intn:ind In 
vigoare Ia 1 ianuarie 2022, iar acest proiect instituie taxe pentru anulln curs. 

D-na Stoica Gabriela spune ca renunta la acest amendament. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 123. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 31 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia proiectul 

de hotarare privind aprobarea valorificarii catre persoane fizice, a lemnului rotund pentru industrializare cu 
diametrul >= 24 em, clasa C , respectiv lemn de foe, rezultat In urma producerii de dobaraturi ~i rupturi de 
zapada. 

D-1 Pre~edinte anunta ca votul este secret. 
Se da citire rezultatului votului secret, respectiv : 
Mure~an Tiberiu: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Mure~an Magdolna: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Piro~ka Attila: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Csuka Ana- Maria: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Anghelache Daniel: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
~indrilaru Daniela-Elena: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
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Tamas Eszter : 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Popa Ciprian: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Grama Constantin- Ovidiu: : 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Buna Marian: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Anghelache Dumitru: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Bucurenciu Elena: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Teodoroiu Marcel Cristi: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Eftimie Maria: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Stanciu Gabor: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Co~ereanu Valentin: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Brumaru Vasile: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Caraman Gabriel: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Debu Ciprian Ionut: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Puiu Ion- Ovidiu: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Popescu Ilie: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Munteanu Cornel: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Klein Bulea Ana: 18 voturi pentm, 0 lmpotriva 
Filip $tefan: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Cojocaru Viorel: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Dumitrescu Simona Petronela: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Manea Nicolae : 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Vrlnceanu Nicolae Ion: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Burlacu Vasilica: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva 
Stoian Sorin: 18 voturi pentru, 0 lmpotriva. 

H.C.L. nr. 124. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia 

proiectul de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare a numitei Paniti Izabella la dreptul de 
proprietate asupra imobilului- teren In suprafata de 1.822 mp, lnscris In CF nr. 115710 Sacele, 
reprezentand patie din strada Lanurilor ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 17 voturi pentru (d-na Paniti Izabella nu 
participa la vot). H.C.L. m·. 125. 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia 
proiectul de hotarare privind aprobarea Declaratiei de renuntare la dreptul de proprietate asupra 
imobilului - teren In suprafata de 1.394 mp, lnscris In CF nr. 102257 Sacele, reprezentand parte din 
strada Gospodarilor ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 
126. 

D-nul Pre~edinte propune sa se treaca Ia punctul nr. 34 de pe ordinea de zi suplimentata, Ia 
proiectul de hotarare 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 Cocomlui ~i trecerea acestuia In domeniul public al Municipiului Sacele. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 
127. 

D-1 Pre~edinte spune cape ordinea de zi au fost lnscrise ~i informari, respectiv o informare din 
partea Asociatiei Despartamantul Astra ,Fratii Popeea", avand ca ~i continut o recomandare de acordare 
a titlului de cetatean de onoare al Municipiului Sacele d-lui Mircea Rusu. Dumnealui mai face o 
precizare, respectiv faptul ca, In urma documentarii asupra activitatii d-lui Mircea Rusu, vine cu 
propunerea acordarii titlului de cetatean de onoare acestuia ~i drept urmare se ofera sa initieze un proiect 
de hotarare In acest sens. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvantul ~i spune ca este deja depus un referat de sustinere In 
acest sens. 

D-1 Pre~edinte spune ca o alta informare este cu privire cu privire la modul de ducere la lndeplinire 
a masurilor dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 24/20.02.2014 de catre S.C. Servicii Sacelene 
S.R.L., iar cum nu sunt interpelari se trece Ia urmatoarea informare, care este cu privire Ia modul de 
ducere Ia lndeplinire a masurilor dispuse de Cmiea de Conturi prin Decizia nr. 7/23.03.2021. Dumnealui 

13 



mai spune di pe ordinea de zi mai este o informare din partea Asociatiei Zestrea Saceleana cu privire la 
amplasarea unui monument. D-1 Pre~edinte spune ca nu intra in competenta Consiliului Local sa acorde 
avize pentru amplasarea unor obiective, in speta, Consiliul Local este legislativul, iar executivul are 
apanajul de a acorda avize ~i ca nu ~tie daca o asociatie poate solicita amplasarea unui edificiu pe 
domeniul public. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvantul ~i spune ca este convinsa ca toti consilierii locali sunt 
acord cu amplasarea de monumente, dar considera ca amplasamentul solicitat nu poate fi aprobat, 
deoarece cetatenii din zona au dorit eliberarea acelei intersectii ~i cine va da avizul va trebui sa tina cont 
~i de acest lucru. 

D-nul Pre~edinte spune ca amplasarea oricarui obiectiv pe drumul public, mai ales in mijlocul unei 
intersectii, se face cu respectarea unor prevederi legale, cum ar fi cele care se refera la regimul circulatiei 
pe domeniul public ~i ca Consiliul Local nu are competente pe acest subiect, se poate initia o 
documentatie in acest sens, avand in vedere ca aici este domeniul public, initiatorul poate fi proprietarul, 
respectiv Municipiul Sacele. 

D-1 Primar spune ca se tine cont tot timpul de propuneri, doar ca locatia propusa nu este confmma, 
mentionand ca a durat 3 ani ca sa se scoata acel stalp de acolo, daca se va veni cu alta locatie se va 
analiza ce presupune acest lucru ca ~i procedura, se va discuta cu cei care au initiat aceasta propunere, 
poate se va gasi o alta locatie, aceea fiind exclusa. 

D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fost epuizata ~i, in consecinta, declara ~edinta inchisa, 
drept pentru care s-a intocmi! prezentul Proces verbal. Orele: 16:28. 

PRESEDINT 
CONSILIER 

/ 

Avizat 
SECRET ARUL GENERAL AL MUNICIPIUL UI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

Elaborat 
Insp. 1 aie Elena 
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