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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 27.05.2021, 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 28 aprilie  2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare 

a produselor și serviciilor de piață de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele - iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 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  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din 

Municipiul Săcele pentru anul şcolar 2020-2021,  semestrul II - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 3, 4.  

5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele 

 R.A. a sumei de 405.923 lei către bugetul local al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotărâre privind  casarea unor mijloace fixe din inventarul Spitalului Municipal Săcele - 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea provizorie a structurii organizatorice funcționale a Spitalului 

Municipal Săcele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

8. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene 

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

Avize Comisiile 1, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei 

lemnoase pentru partida  232/2100156800640  din U.P. V Tesla - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 4;  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă 

lemnoasă pe picior, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021- 

iniţiator  PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  
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11. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 39 mc (63 metri steri) lemn de 

foc, pentru încălzirea  locuințelor, unui număr de 13 persoane, veterani de război și văduve de veterani de 

război din Municipiul Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor 

pentru finanțări nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități 

nonprofit de interes local, aprobată prin H.C.L. nr.111/28.04.2021– iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri 

de tip ANL, în regim de închiriere de pe raza  Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4. 

14. Proiect de hotărâre privind repartizarea a cinci unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea 

Episcop Popeea nr. 20A– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4. 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021– iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din Municipiul Săcele – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unor imobile categorie folosință pădure aflate în 

proprietatea publică a Municipiului Săcele –  iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

18. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 

27/28.04.2021 privind aprobarea Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra imobilului – teren în suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr. 102148 Săcele, 

reprezentând parte din strada Cocorului și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele - 

iniţiator   PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică  

și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 1910/197/2021 având ca obiect 

acțiune în constatare, aflat pe rolul Judecătoriei Brașov - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 

 

 

20. Diverse. 

- Informare d-l Fekete Florian – Alexandru cu privire la grupul informal cetățenesc ,,Grupul de 

Acțiune Comunitară pentru Gârciniˮ; 

- Informare d-l Fekete Florian – Alexandru - solicitare participare la ședința ordinară din luna aprilie; 

- Informare USR - solicitare participare la ședința ordinară din luna aprilie; 

- Informare – petiție cetățeni str. Câmpului;  

- Informare d-na Paniti Izabella cu privire la solicitare cetățeni str. Câmpului. 

 

  

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 Diniță-Ardeleanu Constantin – Șef Birou Ordine și Liniște Publică, Pază Obiective, 

Circulație Rutieră, Evidența Persoanei 

- d-na Marin Magdalena –  Insp. Comp. Resurse Umane 
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- d-l Iacob Mădălin  – insp. Birou Cultură Tineret Sport Turism 

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

                  - 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 27.05.2021 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-na Secretar General ia cuvântul și spune că, înainte de a se intra în ordinea de zi propriu-zisă, 

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

D-l Președinte spune că cei care consideră că sunt într-o stare de incompatibilitate sau conflict de 

interese în raport cu unele puncte înscrise pe ordinea de zi, să facă precizarea. 

D-na Secretar General spune că d-l consilier local Tóth Sándor  a anunțat de la ședința pe comisii de 

specialitate că nu participă la vot la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 

D-l Florescu Marius, d-l Tóth Sándor, d-na Popescu Gabriela și d-na Miron Laura anunță că nu 

participă la vot la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 

D-na Paniti Izabella anunță că, din cauze obiective, nu și-a exercitat votul secret, astfel, la punctele 

unde s-a votat pe buletine de vot va fi un vot în minus.   

           D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi  așa cum a fost prezentat și se aprobă  cu 

unanimitate (18 voturi pentru).  

           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la  proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din 

data de 28 aprilie  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.  128. 

       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de  hotărâre pentru 

aprobarea Regulamentului privind desfășurarea activităților de comercializare a produselor și serviciilor de 

piață de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Săcele. 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu amendamentele depuse în scris și aduse la cunoștința Consiliului 

Local 

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2  consilieri locali nu au votat, cu discuții în plen.   

D-nul Preşedinte solicită prezentarea amendamentelor formulate.  

D-na Secretar General spune că este vorba de un  amendament mai complex și că s-a primit și 

 studiat amendamentul transmis de d-na consilier local Paniti, care poate fi discutat sau supus la vot, în 

funcție de cum se dorește. 

D-l Paraipan George Horațiu propune ca amendamentul să se discute. 

        D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că va oferi dumneaei explicații, întrucât a formulat 

amendamentul și s-a purtat și o discuție în ședința pe comisii, unde și-a exprimat câteva puncte de vedere cu 

privire la acest regulament, perceput nu numai din prisma autorității locale, ci mai ales din prisma 

antreprenoriatului. Totodată, menționează că acest regulament ar trebui simplificat și corelat cu scopul și 

obiectivele care se doresc cu privire la acest regulament, întrebarea fiind ce se dorește cu acest regulament, 

respectiv dacă se dorește o evidență clară a operatorilor economici și a activităților depuse de aceștia, 

motivarea acestora pentru înființarea unei baze de date foarte benefică pentru toți. 
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           D-na Secretar General spune că are o precizare, respectiv faptul că aici este vorba de autoritatea 

publică locală și trebuie să se poarte discuțiile din prisma autorității publice locale, nu a antreprenoriatului, 

d-na Paniti Izabella fiind aici în primul rând consilier local, iar abia apoi antreprenor. 

  D-l Președinte propune să se facă discuții punctuale pe amendament. 

  D-na Paniti Izabella spune că se va referi punctual la amendament, respectiv la art. 7 consideră că 

 este o cerință generală introducerea acelui text pe care l-au prezentat în amendament și căruia îi poate da 

citire. 

 D-l Președinte spune că ar fi interesat de motivația formulării acestui amenadament, în condițiile în 

 care la ședințele pe comisii de specialitate aceste amendamente ar trebui să existe în registrul în care se 

consemnează lucrările comisiei, cu motivarea lor, pe scurt, ar trebui prezentat amendamentul și motivele 

care au stat la baza formulării sale. 

        D-na Paniti Izabella spune că respectarea acestui articol este o cerință generală, respectiv ,,Să nu aducă 

prejudicii spațiilor aflate în incinta sau în apropierea unor clădiri de valoare arhitectonică deosebită ori cu 

valoare de patrimoniuˮ. La același  punct, la art. 7, au considerat că, din moment ce există un articol special 

pentru ,,Interdicții ˮ, atunci aceste 2 puncte din art. 7 să fie încadrate la acel articol, întrucât este o interdicție 

de comercializare, iar, din punct de vedere logic, acolo este locul acelor puncte.  

       Referitor la art. 8, au considerat acest articol ca o suprareglementare, o suplimentare, pentru că în art. 7 

sunt deja stabilite acele norme care trebuie respectate, indiferent că este general și oferă câteva exemple în 

acest sens, menționând că o parte sunt cuprinse în hotărârea Consiliului Local care reglementează buna 

gospodărire și nu consideră oportun să se mai specifice și aici. În ceea ce privește  art. 11, au propus 

introducerea unui punct suplimentar, menționând că aici este vorba de excepții de la obligația obținerii 

acordului și au considerat că trebuie să includă și activitatea de comerț a  producătorilor agricoli individuali 

locali, în baza certificatului de producător pentru produsele agricole și agroalimentare. Referitor la art. 14 și 

la art. 11 privind documentația, au solicitat eliminarea din lista de acte a  actului constitutiv, a extrasului CF 

și a contractului de închiriere/comodat. 

      D-l Președinte spune că toate cele expuse de d-na consilier Paniti se regăsesc în materialul transmis. 

      D-na Paniti Izabella spune că la art. 46 propun să se introducă un nou alineat, alin nr. 2, care să introducă 

posibilitatea depunerii documentelor în format electronic. 

     D-l Președinte spune că există această posibilitate și acum. 

     D-na Paniti Izabella spune că fiind un regulament și nefiind specificat acest lucru, consideră oportun să se 

menționeze. 

    D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvântul și spune că acest amendament a fost transmis la o oră târzie, 

înainte cu câteva ore de ședința în plen a Consiliului Local, nefiind timp pentru a-l studia, modificările 

propuse sunt destul de multe și de substanță și nu consideră că acum se poate da un aviz favorabil unor 

asemenea modificări, deși poate unele dintre ele sunt oportune. Dacă se dorea aprobarea unui amendament 

atât de complex, acesta trebuia făcut în ședința pe comisii, pentru a putea studiat, așa cum prevede și 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local. 

   D-na Secretar General ia cuvântul și spune că dorește să aducă câteva lămuriri înainte de supunerea la vot 

a acestui amendament, astfel legat de art. 8, la obligațiile operatorului, întrucât nu i se pare oportună această 

propunere, deoarece H.C.L. nr. 59/2019 cu privire la buna gospodărire se referă la toți cetățenii Municipiului 

Săcele, iar în acest Regulament se întăresc acele obligații care le revin societăților comerciale, iar legat de 

transmiterea documentelor în format electronic, orice solicitare se poate transmite pe adresa de e-mail 

oficială a instituției. 

    D-l Președinte spune că tot ceea ce s-a discutat până acum făcea obiectul ședinței pe comisii de 

specialitate, nicidecum al ședinței pe plen, menționând că rolul ședințelor pe comisii de specialitate este 

acela de a se veni cu toate nelămuririle, cerințele, solicitările, amendamentele, pentru ca în plen când se 

ajunge la discuții și supunerea spre aprobare să nu se reitereze discuțiile din comisii, menționând că e-mailul 

cu amendamentul propus s-a transmis foarte târziu, la orele 22:59, nefiind timp de analiză și menționează că 

materialele trebuie studiate de la data trimiterii până marți, la ședința pe comisii, întrucât Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local prevede ca amendamentele să fie formulate în ședința pe 

comisii și că se trec în registru pentru a fi supuse spre aprobare în plen, specificând că este posibilă, 

deasemenea,  aducerea de amendamente și în plen, dar nu de maniera de a modifica substanțial forma unei 

hotărâri de consiliu local, întrucât există riscul ca acele amendamente să nu treacă de controlul de legalitate, 

ceea ce s-a și întâmplat în mandatul 2012-2016 și chiar dacă unele ar putea fi pertinente, acestea necesită 

studiu, atât în forma inițială propusă de executiv, cât și amenadamentele propriu-zise, drept pentru care 
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propune ca aceste amendamente să fie păstrate  și, eventual, acest regulament poate suferi ulterior 

modificări, poate fi îmbunătățit.  

 D-l Paraipan George-Horațiu spune că dorește ca amendamentul să fie supus la vot, întrucât din 

alocuțiunea d-lui Președinte rezida nesupunerea la vot a acestuia. 

           D-l Președinte spune că amenadmentul formulat va fi supus la vot, nu a existat intenția de care face 

vorbire d-l consilier local Paraipan, drept pentru care supune la vot amendamentul formulat de d-na consilier 

local Paniti Izabella și se respinge cu 8 voturi pentru (d-l Paraipan George-Horațiu, d-na Popescu Gabriela, 

d-na Stoica Gabriela, d-l Florescu Marius, d-l Gîndac Nicolae, d-l Costea Cătalin Ionuț, d-na Paniti Izabella, 

d-na Balint Tunde-Sara), 4 împotrivă (d-l Medianu Gheorghe, d-na Miron Laura-Ionela, d-l Crețu Valentin, 

d-l Munteanu Gheorghe), 6 abțineri (d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-na Coman Felicia, d-l Jitaru 

Gheorghe, Jónás András, Tóth Sándor și Géczi Gellért).  

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv și se aprobă cu 10 voturi pentru 

(d-l Medianu Gheorghe, d-na Miron Laura-Ionela, d-l Crețu Valentin, d-l Munteanu Gheorghe, d-na 

Voicescu Nicoleta Teonia, d-na Coman Felicia, d-l Jitaru Gheorghe, Jónás András, Tóth Sándor și Géczi 

Gellért), 2 împotrivă (d-l Paraipan George-Horațiu, d-l Gîndac Nicolae), 6 abțineri (d-na Popescu Gabriela, 

d-na Stoica Gabriela, d-l Florescu Marius, d-l Costea Cătalin Ionuț, d-na Paniti Izabella, d-na Balint Tunde-

Sara). H.C.L. nr.  129.                        

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

aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna aprilie 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. 130. 

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

privind  acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Săcele pentru anul 

şcolar 2020-2021,  semestrul II. 

        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, cu o observație, respectiv 500 lei pentru premianții de la Olimpiade - 

burse de performanță   

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea grupului PNL, respectiv 500 lei bursa de performanță. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că s-au purtat discuții în cadrul comisiei și s-a comunicat 

colegilor că pentru acest semestru nu există burse de performanță, iar modificările se pot aduce pentru anul 

viitor, în momentul în care se votează bursele aferente anului respectiv. Totodată, menționează că există un 

regulament de acordare a acestor burse. 

D-l Președinte spune că există o hotarâre de Consiliu Local, respectiv H.C.L. nr. 208/27.08.2020 prin 

care se acordă compensații financiare elevilor din învățământul gimnazial și liceal care sunt premiați la 

finele anului școlar 2019-2020, iar în această hotărâre care s-a dat mereu la finele anului școlar anterior, la 

art. 2 s-a premiat performanța prin acordarea a 1000 lei elevilor care obțin media finală 10 și se dau sume 

consistente, respectiv premiul I - 300 lei, premiul II - 200 lei, premiul III – 100 lei, tuturor elevilor din 

Municipiul Săcele, bani alocați de la bugetul local. Totodată, menționează că, având în vedere cele 

prezentate, din perspectiva dumnealui consideră că acest amendament nu este oportun și că există 

posibilitatea ca prin regulamentul de acordare a premiilor elevilor și sportivilor care au obținut rezultate 

deosebite, premiul I, II și III sau medalii de aur, argint sau bronz la diverse evenimente, aceștia să fie 

premiați, în baza regulamentului aprobat prin H.C.L. nr. 59/23.03.2017.   

 D-l Președinte supune la vot amendamentul formulat și se respinge cu 8 voturi pentru (d-l Paraipan 

George-Horațiu, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Florescu Marius, d-l Gîndac Nicolae, d-l 

Costea Cătalin Ionuț, d-na Paniti Izabella, d-na Balint Tunde-Sara) și 10 abțineri (d-l Medianu Gheorghe, 

 d-na Miron Laura-Ionela, d-l Crețu Valentin, d-l Munteanu Gheorghe, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, d-na 

Coman Felicia, d-l Jitaru Gheorghe, Jónás András, Tóth Sándor și Géczi Gellért). 
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   Se supune la vot  proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv și se aprobă cu 10 voturi 

pentru (d-l Medianu Gheorghe, d-l Crețu Valentin, d-l Munteanu Gheorghe, d-na Voicescu Nicoleta Teonia, 

d-na Coman Felicia, d-na Stoica Gabriela, d-l Jitaru Gheorghe, Jónás András, d-na Paniti Izabella și Géczi 

Gellért), 4 abțineri (d-l Gîndac Nicolae, d-na Balint Tunde Sara, d-l Costea Cătalin Ionuț și d-l Paraipan 

George Horațiu) - d-l Florescu Marius, d-na Popescu Gabriela, d-na Miron Laura și d-l Tóth Sándor nu 

participă la vot). H.C.L. nr. 131. 

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

pentru  aprobarea virării de către Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele  R.A. a sumei de 405.923 lei 

către bugetul local al Municipiului 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 – nu face obiectul 

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

D-l Paraipan George-Horațiu spune că are o întrebare pentru d-l Primar, respectiv, în cazul utilizării 

fondului de conservare, unde se vor direcționa aceste sume, respectiv către secțiunea de dezvoltare sau cea 

de funcționare și dacă, în cazul în care vor exista dezastre naturale, doborâturi, alunecări de teren, etc., 

pentru a înlătura efectele acestora, proprietarul își asuma obligația de a aloca bani pentru aceste lucrări. 

D-l Primar spune că aceste sume pot fi direcționate atât spre secțiunea de dezvoltare, cât și spre 

secțiunea de funcționare, iar legat de a doua parte a interpelării, dacă se studia atent bugetul RPLP, se putea 

vedea că la ora actuală Regia are un depozit în bancă de peste 30 mild lei, care se pot folosi pentru a se 

acoperi tot ce înseamnă eventuale calamități. 

D-l Paraipan George-Horațiu întreabă dacă, legal, acești bani se pot folosi în acest scop. 

D-l Primar spune că sumele se pot folosi pentru orice activități, cu acordul Consiliului Local, desigur. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 132. 

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

  casarea unor mijloace fixe din inventarul 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 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 133. 

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

  hotărâre privind modificarea provizorie a structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele 

pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19. 

        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). H.C.L. nr. 134. 

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

numirea a doi membri în Consiliul de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L. 

   D-l Președinte anunță că votul secret și solicită numărarea buletinelor de vot, menționând că vor fi 17 

buletine de vot, d-na Paniti Izabella, neexercitându-și, din motive obiective, dreptul la vot. 

 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 dă citire rezultatului votului secret, respectiv, d-l Muntean Ioan: 16 voturi  pentru,  1 împotrivă;  d-l 

Zsombori Konrad: 15 voturi  pentru,  2 împotrivă (d-na Paniti Izabella  nu  participă la vot). H.C.L. nr. 135. 
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         D-l Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, la  proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice - exploatări forestiere a masei lemnoase 

pentru partida  232/2100156800640  din U.P. V Tesla. 
        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 - nu face obiectul. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 136. 

D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, destinat 

valorificării către agenții economici în anul de producție 2021.  

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. 137. 

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

privind acordarea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 39 mc (63 metri steri) lemn de foc, pentru încălzirea  

locuințelor, unui număr de 13 persoane, veterani de război și văduve de veterani de război din Municipiul 

Săcele.  

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       D-l Președinte anunță că votul secret și solicită numărarea buletinelor de vot, menționând că vor fi 17 

buletine de vot, d-na Paniti Izabella, neexercitându-și, din motive obiective, dreptul la vot. 

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv, Ariciu Paraschiva: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;                                          

Blaga Roza: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă; Schaffer Roza: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;                                           

Kapitan Irina: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;Tontch Rozalia: 17 voturi  pentru,  0 împotrivă;                                            

Iakab Peter Ana: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă; Dimescu Ecaterina: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;                                            

Vasile Maria: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă; Marsavela Ecaterina: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;                                            

Corbescu Paraschiva: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;Clinci Maria: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;                                           

Caciula Elena: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;Tizedes Irina: 17 voturi  pentru,  0  împotrivă;                                           

(d-na Paniti Izabella  nu  participă la vot). H.C.L. nr. 138. 

          D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind modificarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a cererilor pentru finanțări 

nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele pentru activități nonprofit de interes local, 

aprobată prin H.C.L. nr.111/28.04.2021. 

        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.  

        D-l Președinte anunță că votul secret și solicită numărarea buletinelor de vot, menționând că vor fi 17 

buletine de vot, d-na Paniti Izabella, neexercitându-și, din motive obiective, dreptul la vot.  

       Se dă citire rezultatului votului secret, respectiv, d-na Gâdea Elena - inspector Serv. Contabilitate, 

Financiar, Salarizare, Buget, Ordonanțare C.F.P.P. (secretar comisie): 16 voturi  pentru,  1  împotrivă                                         

(d-na Paniti Izabella  nu  participă la vot). H.C.L.  nr. 139. 

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

privind aprobarea Listei de schimb și a Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri de tip ANL, în regim 

de închiriere de pe raza  Municipiului Săcele.  

        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 140. 

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

privind repartizarea a cinci unități locative sociale din Municipiul Săcele, str. Aleea Episcop Popeea nr. 20A.  

        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. 141. 

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

aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 

Local al Municipiului Săcele pentru anul 2021. 

        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. 142. 

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

privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi din 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 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 143. 

        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea dezmembrării unor imobile categorie folosință pădure aflate în proprietatea publică a 

Municipiului 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 - aviz favorabil  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 144. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 27/28.04.2021 privind aprobarea 

Ofertei de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului – teren în 

suprafață de 1.014 mp, înscris în CF nr. 102148 Săcele, reprezentând parte din strada Cocorului și trecerea 

acestuia în domeniul public al Municipiului 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 – 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. 145. 

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție în 

speța ce face obiectul dosarului nr. 1910/197/2021 având ca obiect acțiune în constatare, aflat pe rolul 

Judecătoriei Brașov. 

     D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 – aviz favorabil,  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 146. 

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

înscrise și informări, din partea unor cetățeni, respectiv din partea d-lui Fekete Florian-Alexandru, precum și 

din partea Uniunii Salvați România, care au solicitat participarea la ședința Consiliului Local al Municipiului 

Săcele de astăzi. 

       D-na Daniela Cismaru Inescu – Președinta Filialei USR Plus Săcele ia cuvântul și spune că și luna 

trecută au făcut o solicitare în vederea permiterii accesului la ședința on-line, dar au primit răspunsul că 

platforma nu permite logarea mai multor participanți, sens în care vine cu propunerea de a se transmite live 

ședințele Consiliului Local, pe pagina de facebook a instituției, pentru ca toată lumea să aibă acces la ele, 

ceea ce este și o soluție necostisitoare, menționând că platformele MEET și ZOOM permit acest lucru, fiind 

astfel o variantă echitabilă pentru toată lumea, asigurând transparența și ar fi mai puține cereri de permitere a 

accesului de soluționat. 

       D-l Președinte spune că ședința anterioară a Consiliului Local a al Municipiului Săcele a fost înregistrată 

și postată pe site-ul oficial al instituției și că a considerat oportun să se dea curs solicitărilor de participare la 

ședințele Consiliului Local și că nu are cunoștință asupra modalității tehnice de transmitere a ședințelor, dar 

că preconizează că într-un viitor apropiat se va reveni la ședințele în format clasic, în funcție de evoluția 

pandemică și că manifestă toată deschiderea pentru a da curs solicitărilor de intervenție în cadrul ședințelor, 

cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al 

Municipiului Săcele. D-l Președinte menționează că și această ședință va fi postată pe site-ul instituției. 
     D-l Fekete Florian – Alexandru, din partea societății civile, ia cuvântul și face o scurtă introducere asupra 

activității pe care o desfășoară, astfel dumnealui menționează că este profesor în Municipiul Săcele și în data 

de 20 noiembrie a trimis sesizare, însoțită de o petiție către Ministerul Educației și Agenția Națională pentru 

Romi, pentru copiii din Gîrcini care nu au parte de educație, iar de atunci copiii din Gîrcini au primit 500 de 

tablete, trimise de Ministerul Educației, drept pentru care în aceeași zi, d-l Cristian Ghinea, atunci 

europarlamentar, actualmente Ministru al Fondurilor Europene a discutat despre acest lucru într-o emisiune 

radio. Dumnealui mai spune că a transmis, în continuare, memorii către diverse instituții, astfel primul 

document transmis către Primăria Municipiului Săcele pentru a aduce la cunoștință aceste demersuri, a fost 

în  data 15 decembrie, urmat de altele în 25 ianuarie,  9 martie, 18 martie, 6 aprilie, 22 aprilie, pe care 

dorește să îl supună astăzi atenției Consiliului Local al Municipiului Săcele și ultimul din 24 mai. Ultimele 3 

de care a făcut vorbire, au fost solicitări de participare la ședințele Consiliului Local al Municipiului Săcele, 

aducând în atenție diverse nemulțumiri ale oamenilor care locuiesc în  Gîrcini, pe diferite categorii de vârstă.  

    D-l Fekete Florian – Alexandru spune că dorește să vorbească punctual pe baza informării depuse în data 

22 aprilie, menționând că împreună cu un grup destul de mare din Gîrcini, Subobrej și chiar Baciu și  

Turcheș, toți persoane de etnie romă, s-au pus bazele unui grup informal, respectiv ,,Grupul de Acțiune 

Comunitară pentru Gârciniˮ, care își propune rezolvarea problemelor persoanelor din comunitățile mai sus 

menționate. Astfel, grupul își propune 4 elemente pe care dorește să le aducă la cunoștința Consiliului Local 

și dintre care speră ca măcar 2 să fie agreate și propuse pentru a fi transpuse în proiecte de lege. Astfel, 

primul aspect se referă la transparență maximă în ceea ce privește proiectele GAL Gîrcini, întrucât sunt 

multe neclarități, oamenii din Gîrcini nu cunosc Strategia, care  sunt pașii, care sunt elementele care se vor 

realiza și care nu. Al doilea aspect se referă la introducerea în organigrama Primăriei Municpiului Săcele a 

unui birou/departament pentru romi, având în vedere că a mai existat o astfel de structură, acest lucru 

impunându-se deoarece există 3 mari comunități de romi, respectiv Gîrcini, Subobrej și Baciu și este 

necesară o structură care să includă mediatori sociali, pedagog, psiholog, asistent social sau chiar jurist. Al 

treilea aspect este legat de educație, respectiv achiziționarea și distribuirea de tablete, amplasarea de stații de 

internet, bursele pentru copii, pe diferite categorii, acordate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Cel din urmă aspect, se referă la posibilitatea de a participa la ședințele de Consiliu Local a persoanelor de 

etnie romă din Gîrcini, astfel, printr-o consultare transparentă și clară să se rezolve problemele celor din 

comunitățile la care s-a făcut referire. Dumnealui mai spune că aceste persoane sunt de etnie romă, 

defavorizate, care nu au avut parte de sprijin sau educația necesară și că aceste propuneri contribuie la o 

dezvoltare unitară a comunității rome în comunitatea majoritară din localitate. 
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        D-l Fekete Florian – Alexandru spune că solicitarea depusă în data de 24 mai se referă la aspecte care 

privesc comunitatea romă din Gîrcini și Subobrej, având 3 puncte principale, respectiv o campanie de 

vaccinare, cu o dublă componentă, respectiv realizarea unui grup care să meargă în aceste comununități și 

care să prezinte persoanelor de acolo în ce constă procesul de vaccinare, format din diverse categorii : 

medici, cadre didactice, preoți, pastori, etc., iar după ce campania devine vizibilă, să se instaleze în școala 

din Gîrcini, în cele 2 corpuri, spații pentru vaccinare, o campanie mobilă. Al doilea aspect, este legat de un 

proces transparent de colectare a deșeurilor, respectiv respectarea programului de colectare, instalarea 

tomberoanelor, containerelor și plasarea acestora într-un spațiu special amenajat și o comunicare viabilă cu 

aceste persoane, precum și colectarea deșeurilor din interiorul acestor comunități, din albia râurilor, din stația 

de autobuz, etc. Al treilea punct se referă la amenajarea unor spații de odihnă și agrement și achiziționarea 

unor elemente de mobilier urban pentru persoanele din aceste comunități. 

    D-l Președinte spune că problemele expuse de d-l Fekete sunt cunoscute și că administrația va întreprinde, 

ca și până acum, toate demersurile pentru a rezolva aceste probleme care sunt complexe și dificile în același 

timp și anunță că mai este înscrisă pe ordinea de zi a ședinței o informare din partea d-nei consilier local 

Paniti, cu privire la o sesizare a cetățenilor de pe str. Câmpului. 

    D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că a primit o petiție semnată de 26 de cetățeni care domiciliază 

pe str. Cîmpului și a fost rugată să solicite câteva informații cu privire la posibilitatea modernizării 

trotuarelor de pe această stradă, dar cum s-a discutat și în comisie, a înțeles că situația juridică încă nu este 

reglementată în această zonă, această stradă ținând de CNAIR la acest moment și nu de municipalitate. 

     D-l Gîndac Nicolae ia cuvântul și spune că dorește să aducă la cunoștința d-lui Primar, implicit a 

Consiliului Local, problemele din Gîrcini, una fiind legată de adeverințele de iluminat, care nu au mai fost  

eliberate de o perioadă de timp, alta fiind cu privire la starea străzilor, unele necesitând o simplă nivelare și o 

altă problemă este cu privire la  alimentarea cu apă. Totodată, dumnealui dorește să-l întrebe pe d-l Primar ce 

măsuri se vor lua cu privire la aspectele semnalate.  

     D-l Primar ia cuvântul și spune, legat de interpelarea d-lui Fekete, că Asociația Gal Gîrcini a luat ființă ca 

urmare a efortului susținut al dumnealui, alături de câțiva colegi, inclusiv Strategia pentru zona Gîrcini și 

finanțarea  proiectului de 7 mil euro și nu are sens ca nimeni să-și aroge merite false și trebuie așteptată 

finalizarea implementării proiectului. Legat de str. Cîmpului, DN1A, care este sectorul cuprins între Pod 

Dârste-Uzina de Apă, aici sunt probleme de multă vreme legat de culoarul de expropriere, CNAIR încă nu  

l-a rezolvat, s-au purtat discuții cu cei de la DRDP Brașov ca să ne predea acest acest sector de drum, chiar 

pe tronsoane, respectiv cele 3 tronsoane: Pod Dârste – Avram Iancu, realizat în primă fază, apoi tronson 

Avram Iancu – intersecția către Tărlungeni și de  la postul Trafo până la giratoriul din Gîrcini, menționând 

că se fac eforturi pentru intabularea acestei străzi, unde se construiește intens și care va avea regimul unei 

străzi municipale.  

     D-l Primar mai spune, legat de întrebările d-lui consilier local Gîndac Nicolae, respectiv cu privire la 

pietruire, că se lucrează în cartierele Turcheș – Baciu pentru a reface străzile pietruite, se va ajunge și în 

Gîrcini și menționează că în  legislatura dumnealui s-au pietruit străzile de pământ de 2 ori, până în urmă cu 

5 ani fiind străzi de pământ, iar legat de iluminatul stradal, toate cele 13 străzi din cart. Gîrcini sunt 

iluminate, ca toate străzile din municipiu, iar dacă se face referire la acele adeverințe pentru Electrica, pentru 

care d-l consilier local intervine, se analizează fiecare solicitare în parte, întrucât trebuie să existe proprietate 

sau documente de ședere în acea locație. 

       D-na Voicescu Nicoleta Teonia spune că proiectul GAL la care se face referire este unicul proiect pe 

fonduri europene care a început de jos în sus, în sensul că mare parte din cetățeni din comunitatea Gîrcini au 

fost consultați în ceea ce privește proiectele parte componentă a actualei strategii de dezvoltare a zonei 

Gîrcini, proiecte care se vor duce la bun sfârșit până în decembrie 2023. 

      D-l Primar ia cuvântul și spune își dorește ca d-l consilier local Gîndac să acționeze în consecință ca 

reprezentant al celor din Gîrcini, ceea ce nu s-a văzut până acum și să sprijine activitățile Primăriei, în primul 

rând de a realiza contractele de salubritate, la ora actuală fiind încheiate peste 70 contracte de salubritate în 

Cart. Gîrcini, iar acei cetățeni care folosesc apă potabilă în regim Pausal vor trebui să încheie un contract în 

acest sens cu operatorul Compania Apa. 

      D-l Gîndac Nicolae spune că sunt probleme foarte mari pe str. Gîrcinului, întrucât o echipă de la 

Electrica, însoțită de Poliție și  jandarmi, s-a deplasat acolo și  au aplicat amenzi foarte mari pentru branșări 

ilegale, iar cetățenii doresc să intre în legalitate. 

       D-l Primar spune că toți cei din Cart. Gîrcini trebuie să intre în legalitate, cu totul, fie că este vorba de 

furnizarea de energie electrică, apă sau salubritate. 
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          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: 16:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

   CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

   Ing. GÉCZI  GELLÉRT                                 

 

                                                                                         

 Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     
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