
ROMANIA 
JUDETUL BRA~OV 

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

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

HOTARAREA Nr. 66 Data: 25.03.2021 

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

din data de 25 februarie 2021 

Consiliul Local al Municipiului Sacele, 1ntrunit 1n ~edinta ordinara 1n data de 25.03.2021, 
Analizand Referatul de aprobare nr. 17849 din 15.03.2021 al initiatornlui - Primm· ing. Popa 

Virgil, precum ~i necesitatea ~i obligativitatea aprobarii Procesului - verbal al ~edintei anterioare a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele, 1n conformitate cu prevederile legale 1n materie; 

Luand la cuno~tinta de continutul Procesului - verbal al ~edintei anterioare a Consiliului Local 
al Municipiului Sacele; 

Avand 1n vedere Raportul de specialitate nr. 17852/15.03.2021 al Compaitimentului Relatii 
Consiliul Local ~i A vizele Comisiilor de specialitate; 

Vazand prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de .tehnica 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 al Consiliului Local al Municipiului Sacele; 

In temeiul art. 129, alin. (1); ait. 133 alin. (1); ait. 134 alin. (1) lit. a); art. 138, alin. (13) - (17); 
art. 139 alin. (1); ait 196 alin. (1) lit. a); art. 197 alin. (1) ~i ait. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ~i completi'irile ulterioare, 

HOT ARA STE: 

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 

· edactat: Insp. Aci'iroaie Elena/Se~ 
Hotararea a fost adoptata: 18 voturi pentru, 0 impotrivi'i, 0 ahtineri 
Nr. consilierilor in functie: 18 
Nr. consilierilor prezenti la ~edinti'i: 18 



JUDETUL BRA~OV 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

SA CELE 

PROCES VERBAL 

Anexa la H.C.L. nr. 66125.03.2021 

Nr. 

lncheiat la data 25.02.2021, orele 15,00, cu ocazia 
intrunirii Consiliului Local al Municipiului Sacele In ~edinta ordinara, desra~urata In fmmat de 

videoconferinfa, prin platforma on-line ZOOM 

~edinta ordinara a fost convocata In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2), lit. a) 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 pentru aprobarea completarii Anexei la H.C.L. nr. 246/ 21.11.2019 privind 
aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare ~i Functionare al Consiliului Local al 
Municipiului Sacele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei · ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 28 ianuarie 2021 - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a 
Consiliului Local al Municipiului Sacele din data de 9 februarie 2021- initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

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

4. Proiect de hotarare privind calcularea chiriilor nominale pentru locuintele pentru tineri destinate 
lnchirierii, construite prin programele A.N.L., din Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 3, 4. 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea limitelor maxime pana la care pot fi anulate creantele fiscale 
datorate de contribuabilii persoane fizice ~i persoane juridice pentru anul 2020 - initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Spitalul Municipal Sacele a serviciilor de 
consultanta, asistenta juridica ~i/sau reprezentare In justitie, In domeniul achizitiilor publice - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare ~i dotare Centru Educational 
Multifunctional In ZF ( corp 2)" In Municipiul Sacele - initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii, In vederea scoaterii din functiune ~i valorificarii a unui 
autovehicul aflat In domeniul privat al Municipiului Sacele, din parcul auto propriu al Primariei 
Municipiului Sacele- initiator PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 



9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata in Municipiul Sacele, 
Cartier ~tefan eel Mare, bl. 19, sc. A, etaj 1, ap. 7, catre titularul contractului de inchiriere - initiator 
PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele 
majore apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la munca in folosul 
comunitatii, precum ~i pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor ~i a masurilor 
neprivative de libe1tate, pentru anul 2021 - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 3, 4; 
11. Proiect de hotarare privind constituirea fondului de accesibilizare al padurilor pentru anul 2021 -

initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare al lemnului de foe fasonat in steri, nesmtat, 
din speciile fag ~i DT (diverse tari), destinate valorificarii catre populatie, livrarea loco drum auto 
forestier, in anul de productie 2021 - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare al lemnului de foe fasonat in steri, nesmtat, 
din speciile fag ~i DT (diverse tari), destinate valorificarii catre populatie, livrarea loco depozit, in anul 
de productie 2021 -initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru materialul lemnos, fasonat 
sub fmma de sortimente la drum auto, destinat valorificarii catre agentii economici in anul de productie 
2021 - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare directa pentru materialul lemnos, 
fasonat la drum auto, destinat valorificarii catre populatie, in anul de producfie 2021- initiator 
PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de vanzare ale materialului lemnos provenit din taieri 
ilegale fasonat loco cioata ~i destinat valorificarii catre populatie, in anul de productie 2021- initiator 
PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului pentru prestari de servicii exploatari forestiere a masei 
lemnoase, fasonat loco cioata, din partizi de igiena ~i/ sau accidentale cu volum de pana la 100 me ~i din 
recuperari de material lemnos provenit din taieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/me, valabil in anul de 
productie 2021- initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii in anul de productie 2021, a volumului brut total de 
65 mii me masa lemnoasa, catre agentii economici prin licitatie/negociere ~i catre populatie pentru 
nevoi locale, prin vanzare directa - initiator PRJMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului brut total de 65 mii me masa lemnoasa pe 
picior destinat recoltarii, pentru anul de productie 2021- initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 
A vize Comisiile 1, 4; 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea valorificarii in anul de productie 2021, a volumului brut total de 65 
mii me masa lemnoasa - initiator PRJMAR Ing. POPA VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 4; 
21. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie/negociere valabile pentru anul de 

productie 2021, la cherestele provenite din confiscari, destinate valorificarii, catre agenti economici, 
respectiv a preturilor de pornire catre populatie prin vanzare directa - initiator PRJMAR Ing. POP A 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 4; 

22. Proiect de hotarare privind actualizarea Anexei la Contractul cadru de administrare nr. 59352/ 
18.08.2020, 1ncheiat intre Municipiul Sacele ~i Societatea Servicii Sacelene S.R.L. - initiator PRJMAR 
Ing. POP A VIRGIL. 
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Avize Comisiile 1, 2, 4; 
23. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a 

imobilului lnscris In CF nr.112688 Sacele-nr. top. 1954/1/2/7, in suprafata de 236 mp ~i a imobilului 
lnscris in CF nr. 117323 Sacele nr.top 195411/2/711, In suprafata de 250 mp - initiator PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

24. Proiect de hotarare privind atestarea apa11enentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor 
categoria de folosinta ape curgatoare- HPR ~i a imobilelor categoria de folosinta curti- constructii -
poduri - initiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotarare privind atestarea apa1tenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele - prima 
lnscriere, a suprafetei de teren de 1200 mp, zona Str. Garcinului, cu destinatia faneata - initiator 
PRIMAR Ing. POP A VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

26. Diverse. 
Infmmare solicitare repartizare locuinta d-na Stirlici Cristina-Garofita; 
Informare - punct de vedere alianta USR Plus - Filiala Sacele. 

La ~edinta au participat: 
- d-1 Primar - Ing. Popa Virgil 
- d-1 Viceprimar - Ing. Geczi Gellert 

- d-na Secretar General al Municipiului Sacele - C.J. Zamfir Geta 

- d-1 Branzea Ovidiu - ~ef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

- d-na Fratila Cristina - inspector Serviciul Asistenta Sociala 
- d-na Bija Ileana- Biroul Investitii 
- d-ra Dascalu Bianca - cj. Biroul Juridic 
- d-na Acaroaie Elena - insp. Comp. Relatii Consiliul Local 

In contextul evolutiei epidemiologice de la nivel national, In vederea prevenirii cazurilor de 
infectare cu coronavirusul SARS-COV-II, ~edinta ordinara a Consiliului Local din data de 25.02.2021 se 

des!a~oara in format de videoconferinta, prin platfmma on-line ZOOM. 
~edinta este prezidata de d-nul consilier local ing. Geczi Gelle11 care, pentru lnceput, da cuvantul 

d-nei Secretar General pentru a face apelul nominal. 
D-na Secretar General face apelul nominal, in confo1mitate cu prevederile legale In vigoare, 

mentionand ca sunt prezenti 18 consilieri locali, absentand d-1 consilier local Popa Marius Cristian. 
Astfel, la ~edinta au participat 18 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali In functie, 

absentand d-1 consilier local Popa Marius Cristian. 
D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i supune la vot proiectul ordinii de zi, a~a cum a fost prezentat ~i se 

aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). 
D-na Voicescu Nicoleta-Teonia ia cuvantul ~i anunta ca nu participa la vot la punctul ru'. 7 de pe 

ordinea de zi. 
D-1 Gindac Nicolae anunta ca nu participa nici dumnealui la vot la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sacele din 
data de 26 noiembrie 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 

Comisia ru'. 1 - aviz favorabil 
Comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. m., 41. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Procesului - verbal al ~edintei extraordinare convocate de indata a Consiliului Local al 
Municipiului Sacele din data de 9 februarie 2021 . 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia ill'. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - aviz favorabil 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
D-na Secretar General aduce la cuno~tinta ca la aceasta ~edinta nu a participat d-1 consilier local 

Gindac Nicolae. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba 17 voturi pentru (d-1 Gindac Nicolae nu paiticipa la 

vot). H.C.L. nr. 42. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

pentru aprobarea decontarii cheltuielilor de transport pe luna ianuarie 2021 pentru cadrele didactice ~i 
personalul didactic auxiliar care i~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 m . 1 - aviz favorabil 
Comisia m . 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia ill'. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 43. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind calcularea chiriilor nominale pentru locuintele pentru tineri destinate inchirierii, construite prin 
programele A.N.L., din Municipiul Sacele. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m . 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
Comisia m. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 44. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

hotarare privind stabilirea limitelor maxime pana la care pot fi anulate creantele fiscale datorate de 
contribuabilii persoane fizice ~i persoane juridice pentru anul 2020. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil, 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
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. 45. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea achizitionarii de catre Spitalul Municipal Sacele a serviciilor de consultanfa, 
asistenta juridica ~i/sau reprezentare in justitie, in domeniul achizitiilor publice. 

D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia m. 1 - aviz favorabil 
Comisia m. 2 - nu face obiectul 
Comisia m. 3 - aviz favorabil 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 46. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) ~i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru proiectul ,,Amenajare ~i dotare Centru Educational Multifunctional In ZF 
(corp 2)" In Municipiul Sacele. 

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, d-na consilier local Voicescu Nicoleta-Teonia nu participa la vot. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu 16 voturi pentru (d-na consilier local Voicescu 

Nicoleta-Teonia ~i d-nul consilier local Glndac Nicolae nu participa la vot). H.C.L. nr. 47. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 

aprobarea casarii, In vederea scoaterii din functiune ~i valorificarii a unui autovehicul aflat In domeniul 
privat al Municipiului Sacele, din parcul auto propriu al Primariei Municipiului 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 - nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentrn). H.C.L. nr. 48. 
D-1 Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea vanzarii unei unitati locative ANL situata In Municipiul Sacele, Cartier ~tefan eel Mare, 
bl. 19, sc. A, etaj 1, ap. 7, 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- 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. 49. 
D-nul Pre~edinte propune sa se treaca la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru persoanele majore apte de munca 
din familiile beneficiare de venit minim garantat, obligate la munca In folosul comunitatii, precum ~i pentru 
persoanele condamnate la executarea pedepselor ~i a masurilor neprivative de libe11ate, pentru anul 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 - aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentrn). H.C.L. nr. 50. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind constituirea fondului de accesibilizare al padurilor pentru anul 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. 51. 
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D-1 Pre~edinte anunta case trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare privind 
aprobarea preturilor de vanzare al lemnului de foe fasonat In steri, nesortat, din speciile fag ~i DT (diverse 
tari), destinate valorificarii catre populatie, livrarea loco drum auto forestier, In anul de productie 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. 52. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea preturilor de vanzare al lemnului de foe fasonat In steri, nesortat, din speciile fag ~i DT 
(diverse tari), destinate valorificarii catre populatie, livrarea loco depozit, In anul de productie 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. 53. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul m-. 14 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea preturilor de pomire la licitatie pentru materialul lemnos, fasonat sub forma de sortimente 
la drum auto, destinat valorificarii catre agenfii economici In anul de productie 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. 54. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea preturilor de vanzare directa pentru materialul lemnos, fasonat la drum auto, destinat 
valorificarii catre populatie, In anul de productie 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. 55. 

D-nul Pre~edinte anunfa ca se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea preturilor de vanzare ale materialului lemnos provenit din taieri ilegale fasonat loco 

cioata ~i destinat valorificarii catre populafie, In anul de productie 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. 56. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea tarifului pentru prestari de servicii exploatari forestiere a masei lemnoase, fasonat loco 
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cioata, din paitizi de igiena ~i/ sau accidentale cu vol um de pana la 100 me ~i din recuperari de material 
lemnos provenit din taieri ilegale, la un nivel de 35,00 lei/me, valabil In anul de productie 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. 57. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea valorificarii In anul de productie 2021 , a volumului brut total de 65 mii me masa 
lemnoasa, catre agentii economici prin licitatie/negociere ~i catre populatie pentru nevoi locale, prin 
vanzare directa. 

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. 58. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind aprobarea volumului brut total de 65 mii me masa lemnoasa pe picior destinat recoltarii, pentru 
anul de productie 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. 59. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea valorificarii In anul de productie 2021, a volumului brut total de 65 mii me masa 
lemnoasa. 

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. 60. 

D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul m., 21 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie/negociere valabile pentru anul de productie 2021, la 
cherestele provenite din confiscari, destinate valorificarii, catre agenti economici, respectiv a preturilor de 
pornire catre populatie prin vanzare directa. 

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. 61. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind actualizarea Anexei la Contractul cadru de administrare nr. 59352/ 18.08.2020, lncheiat lntre 
Municipiul Sacele ~i Societatea Servicii Sacelene S.R.L. 
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D-nul Pre~edinte solicita Comisiilor de specialitate sa prezinte avizele: 
Comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Comisia ru'. 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. 62. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilului 1nscris In CF 
nr.112688 Sacele-nr. top. 1954/1/2/7, 1n suprafata de 236 mp ~i a imobilului 1nscris In CF nr. 117323 
Sacele nr.top 1954/1/2/7/1, in suprafata de 250 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 la vot proiectul de hotarare ~i se aproba cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 63. 
D-nul Pre~edinte anunta ca se trece la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotarare 

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Sacele a imobilelor categoria de folosinta 
ape curgatoare- HPR ~i a imobilelor categoria de folosinta curti- constructii - poduri. 

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. 64. 
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. 64. 
D-1 Pre~edinte spune ca pe ordinea de zi au fost lnscrise ~i doua informari, respectiv o informare -

solicitare repartizare locuinta d-na Stirlici Cristina-Garofita ~i lntreaba daca exista discutii pe acest subiect, 
neexistand interpelari, trece la a doua informare, cu privire la punct de vedere alianta USR Plus - Filiala 
Sacele. In conditiile In care nu sunt interpelari nici pentru aceasta informare, lntreaba daca la diverse exista 
ceva de mentionat. 

D-na Paniti Izabella ia cuvantul ~i spune, In sensul celor afirmate ~i de d-1 Viceprimar in ~edinta trecuta, 
ca consilierii locali reprezinta puntea de legatura lntre cetateni ~i administratie, are doua lntrebari transmise 
de cetateni pentru a fi aduse la cuno~tinta Consiliului Local, iar prima se refera la o documentatie PUD 
depusa de Madyon Top Turism, care dore~te sa faca o investitie 1n Municipiul Sacele, repectiv un restaurant 
cu cazare pe o suprafata de 3150 mp ~i beneficiarul a depus toata documentatia, In conformitate cu 
prevederile impuse, pentru zona turistica, cu respectarea regimului tehnic, juridic ~i economic ~i a 
reglementarilor urbanistice specifice zone, a 1ntocmit ~i proiectul pentru canalizare de 600 m In valoare de 
55 mii euro. 

D-1 Pre~edinte ia cuvantul ~i spune ca documentatia nu este supusa la ora actuala spre aprobare, a fost 
prezentata in ~edinta Comisiei Tehnice de Urbanism, la care a participat ~i d-na consilier local ~i au existat 
ni~te discutii ulterioare ~edintei ~i aceste aspecte au fost lamurite. 
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D-na Paniti Izabella spune ca dore~te doar sa adreseze o 1ntrebare, nu este vorba de pa11ea tehnica, 
v01a sa prezinte situatia 1n fata Consiliului Local, iar la final sa adreseze o 1ntrebare 1n numele 
beneficiarului, care nu este legata de pm1ea tehnica. 

D-1 Pre~edinte spune ca Consiliul Local are atributii In aprobarea documentatiilor, dar nu de alta 
natura 1n ceea ce prive~te etapa de elaborare a documentatiei PUD ~i ca, avand 1n vedere caracterul 
exceptional al ~edintei care se des!a~oara 1n format online, considera ca interventiile trebuie sa fie succinte. 

D-na Paniti Izabella spune ca singura problema pe care o are beneficiarul este ca, fiind vorba de un 
proiect de finantare pe fonduri deja aprobat pe Masura 3, timpul pentru obtinerea autorizatiei de construire 
este pana la data de 30.06.2021 ~i beneficiarul lntreaba daca exista posibilitatea ca, dupa aprobarea acestui 

PUD, sa fie discutat ~i supus spre aprobare Consiliului Local 1ntr-o ~edinta extraordinara convocata de 1ndata 
sau nu exista aceasta posibilitate. 

D-1 Pre~edinte spune ca daca se poate invoca caracterul de urgenta al documentatiei respective, crede 
ca exista o posibilitate 1n acest sens ~i solicita ~i d-nei Secretar General un punct de vedere. 

D-na Secretar General ia cuvantul ~i spune ca exista un Regulament de urbanism aprobat de catre 
Consiliul Local, 1n vigoare, cu anumite termene care trebuie respectate, inclusiv procedura. 

D-nul Pre~edinte spune ca se refera la faza 1n care documentatia 1ntrune~te conditiile de a fi supusa spre 
aprobare Consiliului Local. 

D-na Secretar General spune ca timpul de aprobare pentru un PUD este mult mai scmt decat 1n cazul 
unui PUZ. 

D-1 Pre~edinte spune ca 1n momentul In care aceasta documentatie 1ntrune~te toate elementele necesare 
pentru a fi supusa dezbaterii Consiliului Local, va intra pe ordinea de zi, mentionand ca nu ~tie 1n ce masura 
va fi posibil acest lucru In cadrul unei ~edinte extraordinare convocate de 1ndata, dar nici asta nu ar fi 

imposibil. Dumnealui mai spune ca a pm1at astazi o discutie cu d-na Arhitect-~ef, 1n detaliu, cu privire la 
aceasta documentatie ~i, 1ntr-adevar, analizand problemele ridicate la Comisia Tehnica de Urbanism, strict pe 
m1icolele de lege, acolo sunt ni~te chestiuni de completat, proiectantul trebuie sa-~i faca treaba corect. 

D-na Secretar General spune ca, din punctul dumneaei de vedere, este normal ca documentatiile de 

urbanism, de tip PUD, PUZ sa treaca prin comisiile de specialitate, In speta prin comisia m . 2 de urbanism. 
D-1 Pre~edinte spune ca, avand In vedere ca 1n cadrul ~edintei extraordinare convocate de 1ndata nu se 

solicita avizele comisiei de specialitate, aceasta documentatie nu ar trece, 1n acest caz, prin comisii. 

D-na Paniti Izabella spune ca 1ntrebarea era daca se poate trece aceasta documentatie printr-o ~edinta 
extraordinara convocata de 1ndata, dupa obtinerea avizului Comisiei Tehnice de Urbanism. 

D-1 Pre~edinte spune ca dupa obtinerea avizului Comisiei Tehnice de Urbanism, este nevoie de avizul 
Arhitectului-~ef de la judet ~i ca recomandarea este sa se 1ntreprinda toate dilegentele necesare completarii 
documentatiei, pentru a putea intra cat mai repede pe ordinea de zi spre aprobare. 

D-na Paniti Izabella spune ca mai are o 1ntrebare tot din pmtea cetatenilor, respectiv 1n ~edinta ordinara 
din 26.11 .2020 a fost aprobat proiectul de hotarare privind ,,Achizitia de echipamente TIC pentru facilitarea 

accesului elevilor din Municipiul Sacele la educatie online" ~i termenul de 1nchidere a apelui a fost 
01.02.2021, orele 17:00, 1ntrebarea fiind daca proiectul a fost depus de catre Primaria Sacele ~i daca pot fi 

informati asupra acestui proiect. 
D-1 Primar ia cuvantul ~i spune ca acest proiect a fost depus 1n timp util, iar acum este 1n evaluare. 

Dumnealui mai spune, legat de procesul de vaccinare, ca din data de 15 februarie a 1nceput la Policlinica din 
Sacele aceasta actiune, de luni pana duminica, de la orele 8:00 la 20:00, se vaccineaza cate 60 persoane/zi, cu 
vaccinul Astrazeneca, mentiontnd case a~teapta ~i alt tip de vaccin, respectiv Pfizer, 1ntrucat Astrazeneca se 
recomanda persoanelor pana 1n 55 de ani, iar daca lucrurile merg bine, probabil se va putea deschide ~i al 
doilea flux la Policlinica Municipiului Sacele, recomandarea dumnealui fiind sa se vaccineze cat mai multe 

persoane. 

D-na Balint Tunde Sara spune ca are o lntrebare, respectiv daca cadrele didactice au prioritate daca apare 
vaccinul Pfizer In Sacele, pentru ca sunt prea tarziu planificate. 
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D-1 Primar spune ca de ieri, a inceput ~i vaccinarea dascalilor, cate 5 persoane/zi, din cele 60 de 
vaccinuri alocate zilnic, 5 le revin cadrelor didactice, mentionand ca se a~teapta ~i venirea vaccinului Pfizer, 
pentru cei peste 55 ani. Dumnealui mai spune ca a primit astazi informatia ca nu toti medicii de familie vor 
sa programeze pacientii, ceea ce nu este In regula, va fi ~i o discutie cu dumnealor cu privire la acest aspect ~i 
spune ca poate d-na consilier local, d-na dr. Coman Felicia are informatii cu privire la acest subiect. 

D-na Coman Felicia spune ca nu crede ca sunt medici de familie care nu vor sa programeze pacientii, 
probabil nu pot. 

D-1 Primru· spune ca d-1 dr. Zaharia a afomat ca nu se implica In procesul de vaccinare ~i spune ca este 
oportun ca toti sa se implice pentru bunul mers al acestui proces. 

D-na Coman Felicia spune ca a reu~it sa programeze doar 5 pacienti din 50. 
D-1 Pre~edinte spune ca programarea se face pe baza de CNP, iar cei care var sa se programeze la Sacele 

~i au peste 55 de ani, nu o pot face, pentru case face vaccinul doar cu Astrazeneca, o alta problema fiind ca 
nu se poate alege tipul de vaccin pe care 11 doresc. 

D-nul Pre~edinte constata ca ordinea de zi a fast epuizata ~i, In consecinta, declara ~edinta inchisa, drept 
pentru cares- -+1ttGc~prezentul Proces verbal. Orele: 15:40. 

~o"MANl<f 
* * 

~1.~ ' 
~ 

Avizat 
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SACELE 

C.J. ZAMFIR GETA 
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