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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                  SĂCELE 
 

 
PROCES VERBAL 

încheiat la data 25.03.2021, 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 25 februarie 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind încetare de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier local al d-lui POPA MARIUS-CRISTIAN și declararea ca vacant al locului de consilier local 
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 2, 3 ,4. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a 
repartizării profitului net pe anul 2021 a RPLP Săcele R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe 
anul 2021 ale RPLP Săcele R.A.- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 4. 

5. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2020 al Societății Servicii Săcelene 
S.R.L. și a Raportului Administratorului privind activitatea societății pe anul 2020 - iniţiator PRIMAR 
Ing. POPA VIRGIL.    
 Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 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; 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației 
Direcția Pentru Monitorizarea și Protecția Animalelor pentru anul 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării a unui 
autovehicul aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei 
Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele 
majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat obligate la muncă în folosul 
comunității, precum și pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor și a măsurilor neprivative 
de libertate pentru anul 2021  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 3, 4;  
10. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare 
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a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru Școli al României” de 
către Consiliul Local al Municipiului Săcele, respectiv Municipiul Săcele - iniţiator  PRIMAR Ing. 
POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul UAT Săcele a unui grup de lucru în vederea 
indentificării așezărilor informale și luării în evidență a acestora, stabilirea situațiilor persoanelor și 
imobilelor cuprinse în acestea, precum și pentru stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile - iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere pensiune cu corp clădire 
cazare și restaurant”, str. Col. Kiss Sandor, Munipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire pensiune-casă de 

vacanță”- str. Livezii, nr. 51B, Municipiul Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanții pentru locuințe ANL 
aflate pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4; 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească 
o locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află 
în patrimonial Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în ,,Comisia de soluționare a constestațiilor 

privind repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în 
administrarea Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

      Avize Comisiile 1, 3, 4; 
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele 

pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Normal nr. 4 – iniţiator 
PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
Avize Comisiile 1, 3, 4;  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul ,,Lucrări de reparații și renovări la scările de acces și rampa pentru persoanele cu handicap la 
Policlinica Municipiului Săcele” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4;  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele în cadrul Programului pentru 
sprijinirea eficienței și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea 
documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,Modernizare și 
reabilitare sistem de iluminat public în Cartierul Electroprecizia” - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 
Avize Comisiile 1, 2, 4; 

20. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. 63/25.02.2021 privind atestarea 
apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 112688 Săcele-
nr.top. 1954/1/2/7, în suprafață de 236 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117323 Săcele 
nr.top.1954/1/2/7/1în suprafață de 250 mp  - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
Avize Comisiile 1,  4; 

21. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.10.2019 privind aprobarea 
trecerii din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov al 
imobilului situat în Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF nr. 152536 Brașov, nr.top. 8896/1/2/1 - 
iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei SF. Adormire I Satulung Săcele 

a imobilului teren înscris în CF nr. 117695 Săcele, în suprafață de 5262 mp, categoria de folosință curți-
construcții aflat în domeniul privat al Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

     Avize Comisiile 1, 2, 4; 
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23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile 
situate în  Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile 

situate în  Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 17 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1, 2, 4; 
25. Proiect de hotărâre privind atestarea aparteneței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile 

situate în  Cartierul Electroprecizia, zona Aleea Episcop Popeea bl. 1-3 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 
VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1,  2, 4. 
26. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Săcele 

pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 
      Avize Comisiile 1,  2, 3, 4. 
 
 
27. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Săcele pentru anul 2020. 

 
28. Diverse. 

- Informare Asociația ASPAR Popeea; 
- Informare solicitare informații d-l Fekete Florian Alexandru. 

  
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 Brânzea Ovidiu – Șef Serviciu Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 
- d-na Pîrvu Nicoleta - Șef Serviciu Asistență Socială 
- d-l Bălan Eugen – Șef Biroul Investiții 
- d-l Matei Ion – insp. Comp. Fond Locativ, Spații cu altă destinație 

                  - d-ra Dascălu Bianca – cj. Comp. 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 25.03.2021 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 anunță că sunt 17 consilieri locali conectați, urmând ca d-na consilier local Balint 
Tunde Sara să se conecteze și dumneaei. D-l Președinte declară ședința deschisă, menționând că atunci când 
se va conecta și d-na consilier local Balint, va participa la lucrările ședinței de astăzi.  

D-l Președinte anunță că s-au conectat toți consilierii locali în funcție și propune, ca înainte de 
începerea ședinței, să se păstreze un moment de reculegere în memoria d-lui Vasile Lața, fost primar al 
Municipiului Săcele și a d-lui Barcsa Márton, consilier local UDMR în legislaturile 1996-2000 și 2000-
2004. 
        D-l Președinte dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul nominal. 

D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
La ședință participă toți cei 18 consilieri locali în funcție.  
D-l Președinte dă cuvântul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 
D-l Primar face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi 

anunță care este proiectul de hotărâre avut în vedere, respectiv:  
 27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei – 

inițiator Primar Ing. Popa Virgil. 
           D-nul Preşedinte supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată și se 
aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru).  
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           D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul 
de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului 
Săcele din data de 25 februarie 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.  66. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  
hotărâre privind încetare de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui 
POPA MARIUS-CRISTIAN și declararea ca vacant al locului de consilier local din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Săcele. 
        D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
        Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 consilieri locali nu participă la vot 
        Comisia nr. 2 – aviz favorabil, cu discuții în plen 
        Comisia nr. 3 – aviz nefavorabil, cu 2 voturi pentru, 3 voturi împotrivă 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 consilieri PNL nu participă la vot. 
D-l Paraipan George Horațiu ia cuvântul și anunță că grupul PNL nu participă la vot, ca și motiv, din 

punctul dumnealor de vedere, fundamentarea proiectului de hotărâre  privind încetare de drept înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui POPA MARIUS-CRISTIAN a fost 
subiectivă și nu sunt de acord, ca urmare consideră că nu este legală fundamentarea proiectului de hotărâre, 
fapt pentru care nu vor participa la vot. Dumnealui mai spune că a înțeles că zilele trecute s-a pierdut un 
proces de către Primăria Săcele cu un alt consilier local. 

D-l Președinte spune că aceste discuții nu fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, menționând că 
dacă sunt discuții strict pe acest proiect, se vor face acum, alte discuții se vor purta la secțiunea ,,Diverse”.  

D-na Secretar General spune că dorește să facă precizarea că proiectele de hotărâre nu sunt 
fundamentate subiectiv, ci pe text de lege, iar în ceea ce privește interpelarea d-lui consilier local Paraipan 
cu privire la un proces pierdut de Primăria Municipiului cu un consilier local, Primăria nu a pierdut nici un 
proces de acest tip, procesul în cauză a fost între Instituția Prefectului Județului Brașov și acel domn 
consilier local. Dumneaei mai spune că la ședințele pe comisii de specialitate, d-l Popa Marius-Cristian a 
afirmat că în cursul zilei de miercuri se va prezenta avocatul dumnealui pentru a depune documente, dar nu 
s-a primit nici un document în acest sens, s-a primit doar un e-mail de la d-l Popa prin care prezenta starea 
de fapt și așa cum a explicat și la ședințele pe comisii de specialitate, singurul document care a fost primit 
în instiuția noastră este din 3 martie 2021, de la Curtea de Apel, prin care se aduce la cunoștință faptul că în 
perioada 3 martie – 31 martie 2021 d-l Popa Marius-Cristian este în arest la domiciliu, menționând că nu 
există nici Ordin emis de Prefectul județului Brașov de suspendare, cum stipulează art. 203 pe care s-au 
fundamentat consilierii PNL, dar trebuia să aibă în vedere și alin. (2) al articolului mai sus invocat, conform 
căruia instața comunică Prefectului, iar acesta în 48 ore de la comunicare emite Ordinul de suspendare, nu 
noi facem acest lucru, iar ceea ce ne transmite d-l Popa în acel e-mail, acele link-uri de portal, nu constituie 
probe și nu sunt acte la dosar, nu ne sunt opozabile.  

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru, cu mențiunea că 8 consilieri 
locali – formațiunea politică PNL,  nu participă la vot, respectiv d-na Balint Tunde Sara, d-na Paniti Izabella, 
d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Florescu Marius, d-l Costea 
Cătălin - Ionuț și d-l Gîndac Nicolae). H.C.L. nr. 67. 
       D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea exercițiului financiar, a situației realizării investițiilor și a repartizării profitului net 
pe anul 2021 a RPLP Săcele R.A.  
       D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
        Comisia nr. 3 – 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. 68. 
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      D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 
hotărâre pentru  aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2021 ale 
RPLP Săcele R.A. 
        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu îndreptarea erorilor materiale 
Comisia nr. 2 - nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu discuții în plen (au fost îndreptate erorile materiale). 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi). H.C.L. nr. 69. 

         D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre hotărâre pentru  aprobarea exercițiului financiar pe anul 2020 al Societății Servicii Săcelene S.R.L. 
și a Raportului Administratorului privind activitatea societății pe anul 2020.  
        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 2 voturi împotrivă 
Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, consilierii PNL se abțin. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi pentru, 8 abțineri (d-na Balint Tunde 

Sara, d-na Paniti Izabella, d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Paraipan George Horațiu, d-l 
Florescu Marius, d-l Costea Cătălin - Ionuț și d-l Gîndac Nicolae). H.C.L. nr. 70. 
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
 hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna februarie 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. 71. 

        D-l Președinte anunță că nu participă la vot la următorul punct de pe ordinea de zi, având în vedere 
calitatea dumnealui de reprezentant în Asociația care face obiectul acestui proiect de hotărâre și 
menționează, totodată, că nu are nici un interes patrimonial, dar, ca de fiecare dată, își manifestă dreptul de a 
nu participa la vot. 
         D-nul Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de  
  hotărâre privind  aprobarea  cuantumului cotizației Municipiului Săcele în cadrul Asociației Direcția Pentru 
Monitorizarea și Protecția Animalelor 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 – nu face obiectul 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 16 voturi, pentru 1 abținere – d-na Popescu 

Gabriela (d-l Géczi Gellért nu participă la vot). H.C.L. nr. 72. 
  D-l Președinte spune că s-a transmis și materialul solicitat în cursul zilei de astăzi. 
  D-na Paniti Izabella spune că era oportun să se discute înainte de vot cu privire la materialul transmis. 
  D-l Președinte întreabă dacă a solicitat cuvântul în acest sens. 
  D-na Paniti Izabella spune că d-l Președinte nu a inițiat o discuție pe acestă temă. 
  D-l Președinte spune că discuțiile se inițiează în momentul în care în comisii se solicită acest lucru, ori 

pe comisii s-a dat aviz favorabil, a exista o solicitare și s-a transmis un material în acest sens, iar dumnealui a 
dat în ședința pe comisii de specialitate explicații pe acest subiect. 

D-na Paniti Izabella spune că s-a discutat de depunerea unui amendament într-o comisie, motiv pentru 
care s-a și depus acel amendament și menționează că era foarte important ca cei care au participat la comisia 
de buget să primească acel material și că era corect ca toți colegii să primească acele explicații care au fost 
oferite de d-l Președinte. 
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D-l Președinte spune că în documentul care a fost înaintat au fost formulate explicații punctuale, iar 
dacă pe viitor cineva are nevoie de explicații, este deschis la discuții, inclusiv să se meargă împreună la o 
vizită la adăpost.  

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că dorește să facă mențiunea că nu a fost vorba de un 
amendament, ci o solicitare de informații. 

D-l Președinte spune că, dacă pe viitor se dorește a se formula amendamente sau se doresc discuții, 
aceste lucruri trebuie să se consemneze în lucrările comisiei, este foarte important ca în cazul 
amendamentelor să se poată verifica până la ședința în plen  baza legală a acestora. 

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că este necesar ca toți consilierii locali să facă distincția 
între o adresă de solicitare informații și un amendament, menționând că amendamentul intervine asupra 
respectivului proiect de hotărâre, într-un fel sau altul. 

 D-l Președinte reiterează faptul că, dacă se mai doresc informații, există transparență pe acest subiect. 
         D-l Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea casării, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării a unui autovehicul aflat 
în domeniul privat al Municipiului Săcele, din parcul auto propriu al Primăriei 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 – 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. 73. 

        D-l Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  
de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele majore apte 
de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat obligate la muncă în folosul comunității, precum 
și pentru persoanele condamnate la executarea pedepselor și a măsurilor neprivative de libertate 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. 74. 
D-nul Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 
serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de ,,Programul pentru Școli al României” de către 
Consiliul Local al Municipiului Săcele, respectiv Municipiul Săcele.  

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

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
        Comisia nr. 3 – aviz favorabil, cu 3 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 abținere 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru, 1 abținere (d-na Popescu 

Gabriela). H.C.L. nr. 75. 
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind constituirea la nivelul UAT Săcele a unui grup de lucru în vederea indentificării așezărilor 
informale și luării în evidență a acestora, stabilirea situațiilor persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea, 
precum și pentru stabilirea măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea 
unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile.  

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. 76. 
      D-l Paraipan George Horațiu solicită o interpelare. 
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      D-l Președinte spune că ar fi oportun ca discuțiile să aibă loc înainte de a fi adoptat proiectul de hotărâre. 
      D-l Paraipan George Horațiu spune că nu a putut face acest lucru din cauza stilului propriu în care se 
pune problema de către d-l Președinte. 
        D-l Președinte spune că dacă există observații asupra unui proiect de hotărâre, acestea să se facă înainte 
de adoptarea proiectului, să nu se solicite discuții după, iar în cadrul ședințelor pe comisii de specialitate, la 
întocmirea proceselor verbale, să se menționeze acest lucru.   
       D-l Paraipan George Horațiu spune că va lua cuvântul la secțiune de diverse. 
       D-l Președinte spune că nu este vorba de un ,,stil propriu”, ci de aplicarea Regulamentului de Organizare 
și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele. 
       D-l Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Extindere pensiune cu corp clădire cazare și 
restaurant”, str. Col. Kiss Sandor, Munipiul 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. 77.                            
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire pensiune-casă de vacanță”- str. 
Livezii, nr. 51B, 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. 78.                          
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanții pentru locuințe ANL aflate pe raza 
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 – 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. 79.    
  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate, cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o 
locuință socială, în ordinea de prioritate stabilită de Comisia de atribuire a spațiilor de locuit ce se află 
în patrimonial 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 – 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. 80.    

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
 de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în ,,Comisia de soluționare a contestațiilor privind 
repartizarea efectivă a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii”, locuințe aflate în administrarea 
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 – aviz favorabil 
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Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea ca d-na consilier local Miron Laura-Ionela să facă parte 
din comisie.  

D-l Președinte anunță că votul este secret 
       Se  dă citire votului secret, respectiv d-na Miron Laura-Ionela: 17 voturi pentru, 1 împotrivă. H.C.L. nr. 
81.    
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru a face 
parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Normal nr. 4. 
       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 
Comisia nr. 3 – aviz favorabil 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu propunerea ca d-na consilier local Miron Laura-Ionela să facă parte 

din Consiliul de administrație la Grădiniței cu Program normal nr. 4.  
D-l Președinte anunță că votul este secret 

       Se  dă citire votului secret, respectiv d-na Miron Laura-Ionela: 17 voturi pentru, 1 împotrivă. H.C.L. nr. 
82.    
       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 
,,Lucrări de reparații și renovări la scările de acces și rampa pentru persoanele cu handicap la Policlinica 
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. 83.    

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Săcele în cadrul Programului pentru sprijinirea eficienței 
și gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea documentației tehnice 
(DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul ,,Modernizare și reabilitare sistem de iluminat 
public în Cartierul Electroprecizia”. 
     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. 84.    

       D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  
hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. 63/25.02.2021 privind atestarea apartenenței 
la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 112688 Săcele-nr.top. 1954/1/2/7, în 
suprafață de 236 mp și a imobilului înscris în CF nr. 117323 Săcele nr.top.1954/1/2/7/1 în suprafață de 250 
mp. 
       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. 85.    
        D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.10.2019 privind aprobarea trecerii din 
domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Brașov al imobilului situat în 
Brașov, Timiș-Triaj, identificat în CF nr. 152536 Brașov, nr.top. 8896/1/2/1. 
       D-nul Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 
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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. 86.    
  D-nul Președinte anunță că se trece la punctul nr. 22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei SF. Adormire I Satulung Săcele a imobilului 
teren înscris în CF nr. 117695 Săcele, în suprafață de 5262 mp, categoria de folosință curți-construcții aflat 
în domeniul privat al 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. 87.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în  
Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 36. 
       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. 88.    

        D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 
hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în  
Cartierul Electroprecizia, zona str. Viitorului bl. 17. 
       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 17 voturi pentru (d-l Florescu Marius nu are 

conexiune momentan). H.C.L. nr. 89.        
D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind atestarea aparteneței la domeniul privat al Municipiului Săcele a unor imobile situate în  
Cartierul Electroprecizia, zona Aleea Episcop Popeea bl. 1-3. 
       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. 90.        
D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 26 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 

de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru 
perioada 01.04.2021-30.06.2021. 
       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, cu propunere, respectiv d-l Paraipan George Horațiu, din partea PNL 
Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu două propuneri, din partea PNL, d-na consilier local Stoica, l-a propus 

pe d-l Paraipan George Horațiu, iar d-na consilier local Voicescu Nicoleta Teonia, din partea PSD,  l-a 
propus pe d-l consilier local Géczi Gellért.  

D-na Secretar General ia cuvântul și face precizarea că propunerile se supun la vot în ordinea formulării 
acestora. 
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Se supune la vot prima propunere formulată, respectiv în persoana d-lui Paraipan George Horațiu și se 
respinge cu 8 voturi pentru, 9 împotrivă (d-l Toth Sandor, d-l Jitaru Gheorghe, d-l Medianu Gheorghe, d-na 
Voicescu Nicoleta Teonia, d-na Miron Laura-Ionela, d-na Coman 0Felicia, d-l Jonas Andras, d-l Munteanu 
Gheorghe, d-l Crețu Valentin), 1 abținere  (d-l Géczi Gellért), apoi se supune la vot cea de-a doua propunere, 
în persoana d-lui Géczi Gellért și se aprobă cu 10 voturi pentru, 3 împotrivă (d-na Popescu Gabriela, d-na 
Stoica Gabriela și d-l Costea Cătălin-Ionuț) și 5 abțineri (d-l Paraipan George Horațiu, d-na Paniti Izabella, 
d-l Florescu Marius, d-na Balint Tunde Sara, d-l Gîndac Nicolae). H.C.L. nr. 91.        

D-nul Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 27 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea acordării unui sprijin financiar la constituirea familiei. 

D-na Secretar General ia cuvântul și spune că este vorba despre același proiect de hotărâre ca și anul 
trecut, doar că trebuie aprobat pentru bugetul din anul 2021, fiind vorba despre un sprijin financiar acordat la 
constituirea familiei pentru cei aflați la prima căsătorie. 

D-na Stoica Gabriela întreabă dacă există un regulament în acest sens care stă la baza primirii 
sprijinului financiar de către cupluri. 

D-na Secretar General spune că condițiile care stau la baza acordării sprijinului financiar la constituirea 
familiei sunt enumerate în proiectul de hotărâre. 

D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă potențialii beneficiari se pot muta din Brașov sau din altă 
parte pe o perioadă de 6 luni la Săcele, pentru a primi sprijinul, iar apoi să se mute înapoi. 

D-na Secretar General spune că cel puțin unul dintre soți trebuie să aibă domiciliul sau reședința timp 
de 6 luni neîntrerupt pe raza UAT Municipiul Săcele, înainte de depunerea cererii pentru sprijinul financiar. 

D-l Paraipan George Horațiu spune că dumnealui a întrebat dacă un cuplu se poate muta cu 6 luni 
înainte de căsătorie în Săcele, să ia banii, iar apoi să plece. 

D-na Secretar General spune că nu putem să îngrădim cuiva dreptul de a se muta în altă parte, de a-și 
schimba domiciliul. 

D-l Președinte spune că condițiile sunt destul de clar stipulate. 
D-na Secretar General spune că aceste condiții se regăsesc în proiectul de hotărâre și vor fi transpuse în 

hotărârea de Consiliu și întreabă dacă se dorește insererarea altor condiții. 
În condițiile în care nu se doresc completări, se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 

unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 92.        
   D-l Președinte spune că pe ordinea de zi a fost înscris și Raportul de activitate al Primarului 

Municipiului Săcele pentru anul 2020 și întreabă dacă sunt discuții pe acest subiect, cum nu se înregistrează 
interpelări, anunță că se trece la secțiunea Diverse, unde s-a primit o informare din partea Asociației ASPAR 
Popeea, Asociației de părinți, în legătură cu o situație ridicată la Școala Gimnazială nr. 4 și întreabă dacă 
sunt întrebări cu privire la acest punct, menționând că a citit materialul și trebuie văzut, pe viitor, în ce 
condiții se poate da curs acestei solicităti, care este destul de complexă și complicată. Dumnealui mai spune 
că există o informare - solicitare informații d-l Fekete Florian Alexandru, care, deasemenea a fost transmisă. 

   D-l Președinte spune că, deoarece se află la secțiunea de Diverse, ar dori să dea citire art. 27 alin. (7) 
din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, respectiv: ,,Consilierii locali participă la 
dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligați ca în cuvântul lor să se refere exclusiv 
la problema care formează obiectul dezbateriiˮ și atrage atenția că dacă consilierii locali doresc să aibă 
discuții pe orice punct de pe ordinea de zi, cu privire la subiectul dezbătut și nu la alte subiecte, se poate face 
acest lucru, în condițiile stipulate de Regulamentul de Organizare și Funcționare aprobat de Consiliul Local, 
înainte de supunerea spre aprobare a respectivelor puncte de pe ordinea de zi, nu după asta. În cazul în care 
se doresc anumite discuții la proiectele înscrise pe ordinea de zi, acest lucru trebuie solicitat în cadrul 
ședințelor pe comisii de specialitate, pentru a fi consemnat în procesul verbal și în momentul în care se dă 
citire avizului, se poate vedea dacă s-au solicitat discuții. Dumnealui întreabă dacă sunt și alte discuții la 
diverse. 

     D-l Paraipan George Horațiu spune că are 5 puncte pe care dorește să le supună atenției Consiliului 
Local, dintre care 2 sunt cu privire la proiecte înscrise pe ordinea de zi a ședinței de astăzi, astfel la 
punctul 5 de pe ordinea de zi, ar propune Administratorului și Consiliului de Administrație al Societății 
Servicii Săcelene S.R.L. să prezinte, în cel mai scurt timp, un plan de redresare al firmei, întrucât nu se 
poate să se stea cu nivelul acesta de rezultate de exercițiu financiar, așa cum a mai afirmat și când s-a 
discutat bugetul și exercițiul financiar al Servicii Săcelene, deci propunerea dumnealui este să se prezinte 
un plan de redresare și de aducere la linia de plutire a societății, dacă pot face așa ceva, dacă nu, să se 
găsească o altă soluție; a doua interpelare este cu privire la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi, unde voia 
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să propună comisiei constituite să gândească o procedură de lucru, nu neaparat un regulament, cum să 
abordeze respectivele lucrări.  
      Dumnealui mai spune că poșta din Săcele solicită o discuție cu executivul cu privire la doleanța lor 
de a se efectua plăți de taxe și impozite și la Poștă din Săcele. O altă problemă pe care dorește să o 
abordeze este situația deszăpezirii de anul acesta pe raza Municipiului Săcele, care a generat nemulțumiri 
în rândul populației și diverse probleme,  iar ultimul punct este cu privire la faptul că în urmă cu 2 ani, în 
mandatul trecut a fost adoptată o HCL cu privire la transmiterea ședințelor Consiliului Local, care ar 
trebui să se pună în aplicare, ori, în mandatul dumnealor ședințele nu au fost transmise, iar cetățenii 
întreabă despre acest lucru, în caz contrar, ar trebui abrogată acea hotărâre.  
 D-l Primar ia cuvântul și spune că dorește să intervină legat de incidența cumulată a cazurilor de 
infectare cu virusul Sars COV II, menționând că de câteva zile suntem la incidența de 5 la mia de 
locuitori și recomandă vaccinarea, menționând că s-a discutat să se deschidă și al doilea flux la Săcele, 
cu Pfizer, iar în ceea ce privește activitatea Spitalului, acesta este plin, toate cele 54 de locuri sunt 
ocupate.  

           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: 16:10. 
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