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Primar Virgil Popa:  Închiderea gropii de gunoi din zona Subobrej
  o problemă stringentă a municipiului Săcele

Două săcelence – participări la competiții
 internaționale de sărituri cu schiurile

Săcelenii au jucat Hora Unirii pe 24 ianuarie, 
cu ocazia Unirii Principatelor Române

            
Peste 70 de participanți la ediția 39 

a Cupei ”Ion Tocitu” la schi alpin

Peste 70 de concurenți la cupa ”Ion Tocitu” la schi alpin

Agenții economici: atenție la respectarea legilor!

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.P.J. Braşov au făcut mai multe controale, în 

data de 11 februarie, la restaurante şi localuri din Săcele. „Au fost verificate opt societăţi comerciale şi persoane fizice 

autorizate și au fost aplicate un număr de cinci sancţiuni contravenţionale”, a spus Gabriela Dinu, purtător de cuvînt 

al IPJ Braşov, conform Monitorului Expres. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 8.000 lei, fiind confiscată 

totodată suma de 160 lei. De asemenea, poliţiştii au declarat că vor continua verificările faţă de un agent economic 

bănuit de evaziune fiscală, constînd în neînregistrarea în contabilitatea firmei a unor venituri provenind din 

comercializarea mărfurilor.

Imagine groapa de gunoi 2009 Imagine groapa de gunoi 2016

Prin aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007 România, pe lângă beneficiile pe care le-a dobândit, s-a 

angajat să respecte și anumite norme de conduită comunitară specifice spațiului european. Unul din aceste 

angajamente s-a referit și la respectarea unor norme de mediu și, implicit, la rezolvarea problemelor de mediu pe 

care țara noastră le avea. O astfel de problemă, care privește și comunitatea noastră, este închiderea gropilor de 

gunoi neconforme cu normele europene. Închiderea acestora era necesară datorită efectelor adverse ale depozitării 

deșeurilor asupra mediului, în special asupra apelor de suprafață, a pânzei freatice, a solului, aerului și sănătații 

umane. 165 de astfel gropi de gunoi neconforme avea România în anul 2007, 64 au fost închise în primii 2 ani, iar 

pentru restul de 101 s-a obținut o derogare până în data de 16 iulie 2017. 5 dintre aceste gropi neconforme, la care 

nu s-a demarat procedura de închidere, se găsesc în județul Brașov, la Făgăraș, Victoria, Râșnov, Codlea și Săcele.

(Continuare în pagina 2)

Ziua Culturii Naționale sărbătorită la Săcele

15 ianuarie - data nașterii poetului Mihail Eminescu și Ziua Culturii Naționale a 
fost sărbătorită la Săcele în fața bustului lui Mihail Eminescu din parcul care 
poartă numele poetului, situat în cartierul Electroprecizia . Organizatorii 
manifestației au fost Asociația Astra-Despărțământul ”Frații Popeea” și 
Asociația Izvorul Săcele. În cadrul evenimentului a fost citit cuvântul 
primarului municipiului Săcele, ing. Virgil Popa, și au rostit alocuțiuni părintele 
Raul Șerban – președintele asociației Astra - Despărțământul ”Frații Popeea”, 
domnul Dumitru Voinea – președintele de onoare ale asociației ”Izvorul”, 
profesorul Liviu Dârjan și poetul Cornel Vlad, iar elevi și studenți din Săcele au 
recitat din opera marelui poet. 

Slujbă de pomenire a profesorului George Moroianu 

Săcelenii l-au comemorat în data de 6 februarie pe profesorul George Moroianu, una 
din personalitățile cele mai importante ale orașului.
La mormântul acestuia de la Biserica ”Adormirii Maicii Domnului” din Satulung-Săcele 
a avut loc o slujbă de pomenire a acestuia. Principalii organizatori au fost profesorii 
de la Liceul Teoretic ”G. Moroianu”, iar printre participanți s-au numărat 
reprezentanți ai Primăriei Municipiului Săcele, ai Consiliului Local Săcele, ai 
asociațiilor culturale Astra-Despărțământul ”Frații Popeea” și ”Izvorul” Săcele. 
Profesorul George Moroianu a fost Rector al Academiei de Înalte Studii Comerciale şi 
Industriale de la Cluj, consul la Londra, ataşat comercial în Austria, Germania, Italia, 
Elveţia, Rusia. A avut un rol important în Unirea de la 1918, fiind consilier tehnic 
principal al delegaţiei române la Conferinţa de pace de la Paris. Născut în Satulung, a 
urmat studiile de comerţ la Anvers şi pe cele de ştiinţe politice la Paris. A obtinut 
doctoratul în ştiinţe economice la celebra universitate din Turbingen, fiind şi 
preşedinte al Ligii Culturale a Românilor.

     În anul 1971, la inițiativa unuia dintre elevii profesorului 
Ion Tocitu, profesorul Mihai Nistor, avea loc prima ediție a 
cupei ”Ion Tocitu” la schi. Competiția a devenit una 
tradițională pentru săceleni și chiar dacă în unii ani ea nu a 
putut fi ținută din cauza lipsei de zăpadă, a reușit să adune 
aproape 40 de ediții. Sâmbătă, 14 ianuarie, în organizarea 
Grupului de Initiativă Locală ”Orizonturi Săcelene” 72 de 
concurenți au luat startul la ediția 39 a Cupei ”Ion Tocitu”.  
Competiția a fost una de real succes, bucurându-se de 
participarea unui număr foarte mare de copii. 

    Ion Tocitu (1912 - 1986) a fost profesor de educație fizică și 
sport la actuala Școală Generală nr. 4 și a rămas în memoria 
săcelenilor ca omul care a reușit să mobilizeze generații 
întregi de copii în jurul sportului. Zeci de ani a fost principalul 
organizator a numeroase competiții de atletism, handbal, 
fotbal, gimnastică și schi (sportul său preferat) dedicate 
copiilor.

Două săcelence, Dana Haralambie și Diana Trâmbițaș, sunt cele 
mai valoroase săritoare cu schiurile din România și continuă 
prezențele la competițiile internaționale. În luna ianuarie a avut 
loc la Râșnov, o nouă etapă de Cupa Mondială la schi sărituri. 
Dana Haralambie a terminat competiția pe poziția a 24-a. Cea 
de-a doua reprezentantă a României, aflată la debut, Diana 
Trâmbițaș a terminat concursul pe locul 39. Diana Trâmbițaș 
participă în această lună la Festivalul Olimpic al Tineretului 
European - de iarnă,  la Erzurum (Turcia). Diana a fost chiar 
portdrapelul României la festivitatea de deschidere și are 
așteptări mari de la acest festival, după ce la Jocurile Olimpice 
de Tineret de la Lillehammer, din 2016, a ocupat locul 9.  



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

Primar Ing. Virgil Popa

 Județul Brașov are cele mai multe astfel de gropi neconforme care nu au fost 
închise. Din această cauză, România este amenințată cu procedura de infringement , 
iar județul Brașov riscă să plătească din această vară o amendă de aproximativ 1,5 
milioane de euro,  în plus pentru fiecare zi de întârziere o penalitate cuprinsă între 
2500 și 124.000 de euro/zi.  Amenda pe care o riscă județul Brașov se va împărți la cele 
5 UAT-uri pe teritoriul cărora se află gropile de gunoi neconforme, astfel că și 
municipalitatea Săcele este pasibilă de amendă.                                                                                                                   

Cum s-a ajuns la o astfel de problemă gravă? În anul 2011, la nivelul Consiliului 
Județean Brașov s-a constituit o asociație, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO 
Mediu,  cu scopul principal de a atrage fonduri europene în 

 
valoare de 6 milioane de 

euro necesare pentru închiderea gropilor de gunoi neconforme din județ.

Primăria Săcele a aderat la această asociație coordonată de Consiliul Județean, a plătit cotizațiile anuale, însă din 2011 
până acum nu s-a realizat nimic din ce s-a preconizat la înființarea acesteia. 
În fața acestei situații foarte grave, Primăria Municipiului Săcele a luat hotărârea să demareze procedurile de închidere 
a gropii de gunoi neconforme din zona Subobrej. Într-o primă etapă municipalitatea a realizat scoaterea terenului pe 
care se află groapa, de sub administrarea Consiliului Județean Brașov și au fost alocate deja fonduri de la buget pentru 
realizarea studiiilor de fezabilitate și a proiectului tehnic, urmând ca anul acesta lucrările de închidere a gropii 
neconforme să fie demarate. În ceea ce privește posibila amendă din partea Uniunii Europene, dacă se va ajunge acolo, 
Primăria Municipiului Săcele nu va accepta să plătească această amendă și se va îndrepta în instanță către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu și Consiliul Județean Brașov.  

Hora Unirii la Săcele 
Ziua Unirii Principatelor Române a fost 
sărbătorită și la Săcele în data de 24 ianuarie 

       În centrul municipiului a avut loc o slujbă de pomenire și 

depuneri de coroane pentru toți cei care la 1859 au înfăptuit Unirea 

Munteniei cu Moldova și care au creat astfel statul modern 

România. Au fost rostite alocuțiuni ale primarului municipiului 

Săcele – Virgil Popa și istoricului Ionuț Tănase – directorul Liceului 

”G. Moroianu”, a avut loc un spectacol artistic susținut de ansamblu 

folcloric ”Astra”, iar în final toți cei prezenți au jucat Hora Unirii.

Școală pentru 1500 de copii din cartierul Gârcini

Primăria Săcele dorește să atragă fonduri pentru construirea unei noi școli în cartierul Gârcini 

La ora actuală, în școala nr. 5 din cartierul Gârcini învață 1534 de copii, grupați în 55 

de clase, în 22 de săli. Unitatea de învățământ este cea mai aglomerată din județ. 

Spre deosebire de alți ani, când sălile de clase erau ocupate doar de 7-10 elevi, în 

ultimii 2 ani peste 80% din elevi frecventează zi de zi cursurile. Cum școala este 

supraglomerată, pentru îmbunătățirea actului educațional, cea mai bună soluție, din 

toate punctele de vedere, este construirea unui nou corp de clădire. Pentru acest 

lucru s-a demarat întocmirea unui studiu de fezabilitate.

Acesta va avea în vedere construirea unei clădiri noi pentru 1500 de elevi, a unei săli de sport și utilitățile aferente 

construcțiilor. Locul construcției va fi chiar lângă actuala școală. Ca posibilități de finanțare s-au identificat două surse: 

accesarea de fonduri europene sau realizarea unui proiect pentru accesarea de fonduri guvernamentale, urmând ca în 

perioada următoare administrația să ia cea mai bună soluție.

Investiții în rețeaua de apă potabilă la Săcele

Un proiect de reabilitare și extindere a rețelelor de apă potabilă din două zone importante ale orașului 

va începe în anul 2017

 Investiția se va realiza prin Programului Național de Dezvoltare Locală – PNDL și se referă la reabilitarea și extinderea 

rețelelor de alimentare cu apă pe străzile b-dul Brașovului – tronson Morii-Canalului, Morii (parțial), Bârsei, Godri Janos, Cloșca 

(parțial), Vulturului (parțial) și Canalului (parțial). În  zonă respectivă rețeaua de apă are o vechime de cel puțin 30- 40 de ani. 

Valoarea totală a investiției este de 4.011.330 de lei, din care 3.868.498 lei vor fi de la Bugetul de stat, iar 142.832 de lei de la  

Bugetul local. Durata de realizare a investiției este de 24 de luni. În aceeași zonă împreună cu lucrările la rețelele de apă vor începe și 

lucrări de canalizare care vor fi realizate din bugetul local al municipalității.

Invitație la mișcare la Sala de sport a municipalității
Municipalitatea Săcele îi invită pe săceleni la o viață sănătoasă prin sport 

                Sala de sport a municipalității din cartierul Ştefan Cel Mare este astfel pusă la dispoziția tuturor. Iubitorii de mișcare și sport 
pot practica în sală mini-fotbal, baschet, handbal, badminton, tenis de câmp, volei și tenis de masă. De asemenea, cluburile de copii 
și profesorii de sport sunt așteptați și ei în sala care, pe lângă spațiul de joc, pune la dispoziție vestiare și dușuri fete și băieţi, toalete, 
parcare și supraveghere video a locului. 
                Tariful operat de administraţia sălii este de 100 de lei pe oră pentru posesorii de contract, 120 de lei pe oră pentru grupurile 
fără contract și 120 de lei pe oră în zilele de sâmbătă şi duminică, indiferent de existenţa unui contract.

(Continuare din pagina 1)

Consilier Cristian Panait - Alianța Împreună pentru Săcele

Alianța Împreună pentru Săcele este reprezentată în Consiliul Local al Municipiului Săcele de 
Cristian Panait, consilier juridic și Mihaela Iordache, profesor la Școala Gimnazială nr. 5 Săcele. 

Din punct de vedere politic, Alianța s-a afiliat grupului liberal, neavând numărul minim de 
consilieri pentru a forma un grup distinct. Împreuna cu colegii din PNL și uneori cu cei de la UDMR am 
făcut opoziție constructivă actualului executiv, sancționând derapajele și semnalând neregulile din 
proiectele de hotărâri ajunse pe masa consilierilor locali, uneori fără o pregătire minuțioasă a 
aparatului de specialitate. Păstrarea impozitelor pe imobilele aparținând agenților economici unde își 
desfășoară activitatea economică, la nivelul anului anterior este un exemplu de vot împotriva 
propunerii executivului. 

Apreciem și susținem deopotrivă acțiunile și inițiativele Primarului în ceea ce privește 

educația, transportul în comun și atragerea de noi investitori. Am cerut împrospătarea managementului la SC SERVICII SĂCELENE 
SA (fosta R.A.G.C.P.S.) și implicit îmbunătățirea activității acesteia. Sperăm ca noul director, domnul Viorel Mormoloc, va avea în 
vedere îmbunătățirea condițiilor de transport, diversificarea activității și transformarea acestei societăți în firma fanion a 
orașului. În ceea ce privește investiția în educația generațiilor viitoare, Alianța Împreună pentru Săcele insistă pentru alocarea 
fondurilor necesare pentru ca Liceul Tehnologic ”V. Jinga” și Școala Gimnazială nr.5 să poată să-și desfășoare activitatea în 
condiții normale și chiar să-și diversifice oferta educațională. Milităm pentru preluarea fostelor ateliere-școală de la 
Electroprecizia S.A. și accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea lor. La prima vedere pare nedrept, să investim în 
educarea copiilor din cartierul Gârcini într-un corp de școală nou, dar creearea unor ateliere unde ei să învețe o meserie, pe 
termen mediu și lung se va dovedi că a fost o decizie înțeleaptă.
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