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PROCES – VERBAL 

 

Încheiat astăzi 01.09.2016 în ședința extraordinară a Consiliului Local Săcele la care participă 
un număr de 6 consilieri din totalul de 7 consilieri în funcție. Domnul consilier local Ilie Costel-
Cătălin lipsește motivat. 

În sală sunt prezenți domnii Marin Iacob, Lazăr Stelian și Mărăcineanu Vasile. 
La ședință participă domnul Chelba Cornel, agent în cadrul Postului de poliție Săcele, la 

invitația domnului viceprimar Brînduș Gheorghe. 
Secretarul comunei comunică încetarea mandatului de președinte de ședință al domnului Ilie 

Costel-Cătălin. 
Domnul consilier Remescu Gavrilă îl propune pe domnul consilier Brînduș Gheorghe. 
Supusă la vot, propunerea este aprobată în unanimitate de consilieri locali prezenți la ședință. 
Dl. Brînduș Gheorghe, președintele de ședință, dă citire proiectului ordinii de zi: 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței consilului local din data de 20.07.2016 
2. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de revocare a H.C.L. Săcele nr. 

7/20.07.2016 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Săcele în 

consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “A.Ghencea” Săcele 
4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. Săcele nr. 11/22.02.2016 

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate de consilierii locali prezenți la ședință. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea procesului verbal al ședinței 
consilului local din data de 20.07.2016. 
Nefiind alte discuții, se supune la vot procesul-verbal care este aprobat de 6 dintre cei 6 consilieri 
prezenți la ședință. 
Se dă citire proiectului de hotărâre  de la punctul 2. al ordinii de zi. 
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat de 5 dintre cei 6 
consilieri prezenți la ședință. Domnul consilier Stan Valentin a votat împotrivă. 
Se dă citire proiectului de hotărâre  de la punctul 3. al ordinii de zi. 
Domnul Florea Ioan o propune pe doamna Neagu Adriana-Daniela. Doamna Neagu Adriana-
Daniela spune că ar fi mai indicat ca domnul Remescu Gavrilă să fie reprezentantul consiliului 
local. Domnul Remescu Gavrilă spune că starea de sănătate nu îi mai permite să participe la 
ședințele consiliului de administrație. 
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre împreună cu propunerea de desemnare 
a doamnei Neagu Adriana-Daniela care este aprobat de 6 dintre cei 6 consilieri prezenți la 
ședință. 
Se dă citire proiectului de hotărâre  de la punctul 4. al ordinii de zi. 
Domnul Brînduș Gheorghe prezintă anexa 2 a H.C.L. Săcele nr. 11/22.02.2016 în care este 
prevăzută cofinanțarea și precizează că aceasta nu a fost menționată expres în textul hotărârii 
inițiale. 
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Doamna Neagu Adriana-Daniela  întreabă despre care drum este vorba. Domnul Brînduș 
Gheorghe spune că este vorba despre drumul care leagă localitatea Săcele de șoseaua națională. 
Domnul Măruțoiu Ionel întreabă dacă se va reabilita în totalitate sau pe bucăți. Domnul Brînduș 
Gheorghe spune că se modernizează integral. 
Nefiind alte discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat de 6 dintre cei 6 
consilieri prezenți la ședință. 
Președintele de ședință declară ședința ca fiind închisă. 
 Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal. 
 
Președinte ședință,       Contrasemnează, 
                Secretar, 
BRÎNDUȘ GHEORGHE      Culicencu Adrian 


