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Performanța elevilor premiată la Săcele

Ziua Eroilor la Săcele

Badminton pentru copii și adulți în 
Sala de Sport din cartierul ”Ștefan cel Mare”

Atletul Radu Costache premiat 
pentru rezultatele foarte bune

Săcele - singurul oraș din județul Brașov
 unde s-a celebrat Ziua Mondială a Orientării 

Domnul Dumitru Voinea – 
cetățean de onoare al Municipiului Săcele

Ziua Bunului Vecin – 
deja o tradiție a Satulungului

Ziua Eroilor sărbătorită la Săcele

Aproximativ 500 de persoane au participat la
 Săcele la Ziua Mondială a Orientării

Silviu Bălan - Andrei Preda Ioana Aconstantinesei

     Primăria Municipiului Săcele va premia începând cu acest an pe toți elevii și tinerii care au rezultate deosebite la concursurile 
naționale și internaționale. 
       Consiliul Local al Municipiului Săcele a aprobat astfel un ”Regulament privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor 
care au obtinut rezultate deosebite – Premiul I, II, III sau medalii – aur, argint, bronz  la faza naţională sau internaţională a 
Olimpiadelor şcolare, Concursurilor si Competiţiilor”. Domeniile care vor fi premiate sunt învăţământ, sport, artistic, cultură, 
păstrarea şi promovarea tradiţiilor populare, social, știinţă, tehnică şi activitate de cercetare. Pe lângă elevi, vor fi premiați și 
profesorii coordonatori sau antrenorii acestora.
    Elevii și tinerii premiați vor primi atât premii în bani, cât și diplome. Dincolo de valoarea materială a acestor premii, 
municipalitatea și-a propus ca prin acest demers să aducă, în primul rând, o recunoaștere a valorilor comunității și a muncii depuse 
de aceștia. 
       Municipalitatea își dorește să dezvolte pe viitor mai multe proiecte prin care tinerii din Săcele să rămână în orașul în care s-au 
născut, acest regulament de premiere a celor care fac performanță fiind doar un prim pas. 

        Domnul Dumitru Voinea a fost sărbătorit în data de  30 mai, 
de către comunitatea săceleană. Primăria Municipiului Săcele, 
la propunerea Consiliului Local, i-a înmânat Diploma de 
Cetățean de Onoare al orașului. Domnul Dumitru Voinea este 
una din personalitățile comunității săcelene cu merite foarte 
mari în activitatea de promovare a valorilor culturale ale 
mocanilor săceleni. Adevărată enciclopedie a istoriei Săcelelor, 
Dumitru Voinea a avut contribuții importante în activitatea de 
redescoperire a trecutului și tradiției mocanilor săceleni, fiind 
președinte de onoare al Asociației ”Izvorul” Săcele. Domnul 
Dumitru Voinea este o persoană care a fost implicată și în 
administrația orașului, fiind primar al orașului Săcele în 
perioada 1990-1991.

     Eveniment inițiat de ”vecinul” Ștefan Lupu, Ziua Bunului 
Vecin a ajuns anul acesta la a VIII-a ediție. Evenimentul este 
practic o întâlnire a locuitorilor celor nouă străzi vecine:
Mocanilor, Unirii, Oituz, Nicolae Colceag, Highișului, 
Meseriașilor, Pinului, Vulcan şi Valea Largă, dar la care participă 
săceleni din întregul oraș. 
       În plus față de anii trecuți organizatorii au pregătit pentru 
anul acesta și două momente artistice foarte apreciate de 
public, dansuri populare susținute de copiii de la ”Junii 
Săcelelui” și o suită de dansuri și cântece oferite de asociația 
”Zestrea Săceleană”, asociație înființată și condusă chiar de 
către inițiatorul acestui eveniment Ștefan Lupu.

     Ziua Eroilor a fost sărbătorită și la Săcele, la monumentul 
dedicat eroilor din Piața Libertății. La eveniment au participat 
veterani de război, reprezentanți ai administrației locale, ai 
școlilor, partidelor politice și ai diferitelor companii din 
Săcele. Viceprimarul municipiului Săcele, Sorin Gâdea a 
subliniat în alocuțiunea susținută faptul că ”dispoziție spre 
sacrificiu a eroilor noștri, pentru binele comun este cea care 
trebuie să ne conducă și pe noi în toate acțiunile noastre, 
chiar dacă ele sunt făcute în timp de pace”. De Ziua Eroilor și la 
monumentul din pasul Bratocea, ridicat cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la trecerea Carpaților de către Armata Română, 
a fost depusă o coroană de flori de către reprezentanții 
Primăriei Municipiului Săcele.

    Din luna mai, în Sala de Sport a Primăriei Municipiului 
Săcele din cartierul Ștefan cel Mare au început cursuri de 
badminton pentru copii. Conduse de antrenorul de 
badminton Dan Stegaru, antrenamentele sunt deschise în 
special începătorilor. Totodată aici își desfășoară 
antrenamentele și cei 6 elevi săceleni legitimați la clubul de 
badminton, echipa de dublu băieți obținând chiar un loc III la 
campionatele naționale. 
     Cele 5 terenuri de badminton pot fi închiriate și de amatori, 
prețul fiind unul modic, de 20 lei/serie. Antrenamentele au 
loc marți și vineri de la ora 18.00, miercuri de la ora 19.00.                    
Antrenamentele vor continua și pe perioada vacanței, dacă 
numărul de copii este mare existând disponibilitatea ca 
antrenamentele să se facă și dimineața.

    Sportivul săcelean Radu 
Costache, campion național și 
vicecampion balcanic la proba de 
alergare viteză 90m garduri a fost 
premiat, la propunerea Consiliului 
Local Săcele, de către primarul 
Virgil Popa în cadrul unei ceremonii 
în data de 30 mai. 
   Rezultatele foarte bune au 
continuat pentru sportivul săcelean 
și anul acesta el ocupând poziția a 
III-a la Campionatul Național 
Universitar. Performanța este cu atât mai importantă cu cât a 
fost obținută la o categorie de vârstă superioară. 

      Aproximativ 500 de copii și adulți au participat la în data de 
24 mai la Ziua Mondială a Orientării. Anul acesta Ziua 
Mondială a Orientării s-a ținut în peste 1600 de localități din 
întreaga lume. La Săcele competiția a fost organizată de    
Clubul Sportiv Babarunca Săcele și a avut loc  în baza sportivă 
Precizia Săcele. Aici a fost amenajat un un labirint, pe care 
copii au trebuit să îl parcurgă cu ajutorul unei hărți. Pentru 
prima dată a existat și o competiție pe echipe în care cu 
ajutorul hărții și a telefonului mobil, echipa a trebuit să 
găsească cât mai multe QR Code-uri ascunse prin oraș.
  La final a fost premiată școala cu cei mai mulți elevi 
participanți, aceasta fiind Școala nr.4 ”Frații Popeea”, cu 228 
de elevi.
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Peste 5000 de flori plantate și noi indicatoare de orientare urbană 
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Depozit de lemne pentru săceleni

        La Săcele, din toamnă, va funcționa un depozit de lemne de foc pentru populație.  Este vorba de un depozit pe o suprafață 
de aprox 5600mp, situat în incinta fostul CAP din Satulung.
        Capacitatea depozitului va fi de 1500-2000 de mst. Prețul va fi mai mic decât cel al pieței (200-220 lei mst), între 150 -160 
lei/mst, în funcție de hotărârea Consiliului Local. Prioritate vor avea cetăţenii Municipiului Săcele. Lemnul este pus la dispoziție 
de RPLP Săcele si este alocat populației din Săcele. 
       Actualmente prețul lemnului de foc la Săcele este de 110 lei mst la drumul auto forestier. 

Mandatul unui consilier local începe prin solemnitatea jurământului de investitură, 

angajamentul de onoare pentru munca onestă în folosul întregii comunități. Municipiul Săcele 

excelează prin tradiția bunei conviețuiri a locuitorilor ei. În cadrul ședinței pre-electorale, m-am 

angajat în fața electoratului, să acționez solidar cu toți cetățenii și cu reprezentanții lor de la 

nivelul administrației locale, organizațiilor culturale, cetățenești, comunităților religioase, care 

își propun dezvoltarea acestei bune conviețuiri. Dat fiind faptul, că săcelenii în decursul istoriei 

comune documentate de 650 de ani – în pofida unor momente de disensiuni și conflicte 

trecătoare – au găsit întotdeauna calea colaborării economice între etnii, dar și apropierea ca 

buni prieteni, vecini, prin sărbătorile locale tradiționale – cred că vom găsi tăria de a trece peste 

disensiunile de moment iscate de schimbarea viceprimarului, reprezentant  al formațiunii din 

care fac parte, care se declară și se vrea o organizație reprezentativă și apărătoare a drepturilor 

etnicilor maghiari din localitate, în spiritul și în temeiul legilor țării. 

Depășirea ”seismului” produs la nivelul conștiinței concetățenilor mei maghiari din Săcele de pierderea reprezentantului lor în 

administrația municipală – fără intenția oricărei eventuale analize asupra celor întâmplate la Ședința Consiliului Local din data 

de 23 martie 2017, eveniment în interpretarea căruia cred că nimeni nu își poate aroga o orișicare expertiză, pricepere – va veni 

cu siguranță prin dovada seriozității proiectelor și a activității fiecăruia în interesul întregii comunități. Cred că orice încercare 

de a interpreta ce s-a întâmplat este neavenită.

 În virtutea angajamentelor mele asumate prin jurământul de investitură, cât și prin asumarea responsabilităților cu care 

colegii mei consilieri m-au onorat prin votul lor, vreau să lucrez pe toată durata mandatului la proiectele ce pot aduce tuturor 

săcelenilor, în termene sustenabile, o calitate a vieții care să dea sentimentul bunăstării fiecăruia, element de bază al oricărei 

reconcilieri și bune conviețuiri.  Așa să ne ajute Dumnezeu!

         În municipiul Săcele continuă lucrările de înfrumusețare ale orașului, precum și cele de orientare urbană.

Astfel peste 5000 de flori au fost plantate în parcurile și pe străzile orașului. Principalele zone în care au fost plantate flori sunt 

cele două cartiere, Ștefan cel Mare și Electroprecizia, precum și centrul municipiului. Tot în zona centrală, dar și pe principalele 

bulevarde au fost amplasate peste 200 de ghivece de flori pe stâlpi.

      În același timp a început și un proiect de orientare urbană la Săcele. Acesta constă în amplasarea a aproximativ 100 de 

plăcuțe cu numele străzilor la intersecții. În Săcele nu există astfel de plăcuțe care să facă orientarea în oraș mai facilă. 

Într-o primă etapă au fost amplasate aproximativ 50 de plăcuțe la intersecțiile cu bulevardele mari, urmând ca apoi să se 

continue și cu celelalte zone din oraș.

         Dragi săceleni,
        Luna aceasta, pe 24 iunie, se împlinește un an de când am fost investit ca primar și 
de când mi-am asumat, într-un cadru oficial, proiectul meu pentru dezvoltarea 
localității ”Mai bine pentru săceleni 2016 - 2020”. Este un proiect ambițios, dar în 
același timp realist. Este un proiect prin care doresc să readuc Săcelele în rândul 
orașelor importante ale județului, și mai ales să îi fac pe săceleni să le placă să trăiască 
în orașul lor și să își redescopere mândria de a locui în Săcele.
         Încă din momentul investirii mele am declarat că pentru mine ca primar, ceea ce 
este cel mai important este prezentul și ceea ce se poate face de aici înainte în Săcele. 
Am luat lucrurile așa cum le-am găsit și am început munca. Proiectul are 6 capitole, 
fiecare la fel de important: sănătate, educație și învățământ, transport, infrastructură, 
turism și cultură și proiectul național pentru cartierul Gârcini.
        După un prim an de mandat pot afirma cu tărie că lucrurile în Săcele au început să 
meargă bine. Chiar dacă lucrurile nu sunt încă foarte vizibile pentru toți cetățenii, 
mecanismul începe să funcționeze.   
          Primul punct cu care am început acest proiect a fost cel referitor la deschiderea Spitalului Municipal Săcele. La un an de 
mandat vă pot comunica că în luna iulie spitalul nostru va fi redeschis. Are deja un manager, o echipă de medici, saloanele 
sunt gata să primească pacienții, iar după ce va veni un ultim aviz de la Direcția de Sănătate Publică îl vom putea reinaugura. 
Tot la capitolul Sănătate, modernizarea policlinicii este în stadiul de licitație a lucrării, iar pentru înființarea unei creșe se 
realizează studiu de fezabilitate, creșa urmând să fie amplasată în cartierul Electroprecizia.
        În privința capitolului Educație și Învățământ, de anul acesta elevii cu performanțe în diferite domenii vor primi premii 
din partea municipalității. Încă din vara trecută s-a început reabilitarea tuturor unităților de învățământ, lucrări care vor 
continua mai intens vara aceasta, cu accent pe școala ”Frații Popeea”, care a fost ocolită de investiții în ultimii ani. La liceul 
”V. Jinga” din anul școlar viitor punem în funcțiune sistemul dual care a fost aplicat cu succes la școala germană Kronstadt, 
prin care vom pregăti tineri pentru ceea ce se cere pe piața muncii. 
        Cele trei puncte din proiect la capitolul Transport au fost deja îndeplinite încă din primul an: cursele de noapte au fost 
introduse, s-au asigurat facilități pentru anumite categorii de persoane pentru transportul public și s-a făcut achiziția a 
două autobuze, acest lucru urmând să îl facem și în anii viitori până când vom avea o bază auto decentă.
Infrastructura este poate cel mai sensibil punct pentru mulți săceleni. Încă de la investire am spus că, cel puțin pentru primii 
doi ani, Săcele va fi un șantier. Sunt foarte multe lucruri de făcut în Săcele pe care nu le poți face altfel, și pentru acest fapt 
apelez încă o dată la înțelegerea dumneavoastră. Vara aceasta se va finaliza un proiect extrem de important pentru Săcele, 
lucrările de înlocuire totală a conductelor magistrale de gaz metan pe B-dul Brașovului, B-dul Libertății și B-dul George 
Moroianu pe o lungime de 14 km. Lucrarea a fost necesară datorită pierderilor masive de gaz metan și intervențiilor 
repetate pentru remediere, iar costurile ei sunt suportate integral de compania furnizoare de gaz ; au fost finalizate și 
lucrările de canalizare pe 6 străzi din zona Turcheș - Baciu ; au fost asfaltate străzile 7 Izvoare, Cerbului, Cloşca (parţial), 
Vulturului (parţial), iar la ora actuală sunt în curs de asfaltare strazile Colceag şi Oituz din Satulung .S-a realizat o primă 
sistematizare a centrului municipiului – Piața Libertății; s-a finalizat modernizarea iluminatului public în zona Baciu – 
Turcheș și s-au început lucrările în cartierul Electroprecizia .
       La capitolul Turism și Cultură sărbătorile tradiționale ale săcelenilor, ”Sântilia” și sărbătoarea etnicilor maghiari ”Sf. 
Mihail” au avut o altă amploare, municipalitatea urmând să le acorde o atenție deosebită în continuare. Anul acesta se va 
deschide Centrul Multicultural și Educațional, aici urmând să aibă loc atât spectacole, cât și activități dedicate elevilor, 
tinerilor și persoanelor de vârsta a treia. Sala de Sport a Municipalității din cartierul Ștefan cel Mare este deschisă și ea cât 
mai multor activități pentru toți locuitorii orașului, cât și pentru cluburile de sport. Săcele are un potențial turistic foarte 
important care poate fi valorificat în multe moduri. Anul trecut au apărut astfel la Săcele două noi curse de alergare 
montană Bunloc Vertical Race și Piatra Mare Trail Running, care s-au bucurat de un real succes. În toamnă urmează să se 
organizeze chiar un festival de sporturi montane, iar vara aceasta o cursă de enduro mountain bike. 
       În sfârșit ultimul punct, cartierul Gîrcini, chiar dacă este un alt punct sensibil pentru mulți săceleni este spre interesul 
tuturor ca această problemă să fie rezolvată. Astfel s-a constituit un Grup de Acțiune Locală (GAL) care și-a propus să 
acceseze fonduri europene și naționale pentru această zonă. Primul pas este construirea unei școli, știind cu toții importanța 
pe care educația o are în viața unei comunități.
          În final, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea pe care am simțit că o am din partea dumneavoastră în acest prim an 
(greu) de mandat și să vă asigur că și de aici înainte îmi voi folosi toată competența și tot efortul pentru buna administrare a 
orașului nostru.

Programul ”Mai bine pentru săceleni” la un an de mandat


