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PROCES-VERBAL

Incheiat azi, 15 DECEMBRIE 2008,in sedinta EXTRAORDINARA,a Consiliului
Local Fagaras,sedinta convocata in conformitate cu prevederile art.39,alin.(2) si (3) din Legea
nr.215/2001,privind administratia publica locala,republicata,modificata si completata.

Sedinta a avut loc in sala de sedinte a Primariei,incepand cu orele 19 :00.

Domnul presedinte de sedinta-Cirje Catalin George anunta ca sedinta este
legal constituita,fiind prezenti 17 consilieri,absenti-2 consilieri :dl.Pintea Cornel si dl. Vaju
Gabriel.

Participa :reprezentanti ai mass-mediei locale.

Din partea Primariei participa :dl.primar-Constantin Sorin Manduc,dl.viceprimar-
Catalin George Cirje,dir.D.A.P.L.-d-soara Laura Giunca,sef Birou Integrare-d-na Florina Opris si
director economic-d-na Victoria Prescure.

Domnul presedinte :Prezinta si supune spre aprobare proiectul ordinii de
zi,dupa cum urmeaza :

1. Proiect de hotarare privind propunerea de premiere a primilor 10 elevi sportivi din Municipiul
Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 5000 Euro pentru un concert de muzica
tanara,ce se va organiza pentru tineretul fagarasean din Municipiul Fagaras,cu ocazia Sarbatorilor de
Iarna 2008.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL.nr.67/2008.
Discutii,intrebari ?Nu sunt.
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Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

4. Proiect de hotarare privind stabilirea amplasamentelor pentru gradinite in Municipiul
Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

5. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului de cumparare a Bazei Sportive si a Bazei de
Agrement.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

6. Proiect de hotarare privind aderarea Municipiului Fagaras la Asociatia de dezvoltare
intercomunitara in domeniul apei.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba cu 15 voturi pentru,1 impotriva si o abtinere (17 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare
privind propunerea de premiere a primilor 10 elevi sportivi din Municipiul Fagaras. »

Domnul presedinte : « La acest proiect de hotarare,initiator este dl.consilier Dragos Ioan.
Avem si o lista cu sportivii anului 2008 si,as da citire numelor acestor sportivi. »

Domnul Harsovescu : « In proiectul de hotarare se spune despre premierea celor care
au castigat ceva.Mie nu mi se pare ca locul 30 la tenis de camp,reprezinta un loc important. »

Domnul Dragos : « Pentru cei de la tenis de camp,ca si campion national,locul 30,de
catre un copil la nivel de juniori,este cel mai bun rezultat pe care l-au putut obtine si clasamentul de la 1
la 50 este unul foarte bun.

Noi am incercat sa premiem cei mai buni sportivi din fiecare ramura de sport.Ca sa ai un
sportiv  calificat la lotul national,inseamna sa fi avut rezultate extraordinar de bune. »

(Intre timp a sosit in sala si dl.Pintea Cornel,fiind prezenti 18 consilieri ).

Domnul Mehedintu : «Dl.Dragos,in istoria Fagarasului a mai fost vreun ins care a ocupat
acest loc 30 la campionatele nationale de tenis de camp ? »

Domnul Dragos :Raspunde negativ.
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Domnul primar : « Sigur ca este bine sa promovam sportul si tinerii in primul rand,dar
rugamintea mea ar fi ca la comisia de cultura,dl Mehedintu,ca presedinte al acestei comisii de
specialitate,sa ganditi cel putin pentru anul 2009 anumite criterii care sa stea la baza acordarii acestor
stimulente sau acestor premii la sfarsit de an,sa gandim dinainte in buget pentru asa ceva pentru ca eu
v-as intreba acum de ce se premiaza 10 sportivi si nu 12 sau 15 sporttivi.

Cred ca ar trebui sa stabilim anumite criterii.Din punctul meu de vedere,pana la locul 7
este absolut indiscutabil si poate si cel legat de tenis de camp,insa va spun ca sunt mai multi tineri care
se afla in lotul national olimpic din Fagaras si,nu se afla pe aceasta lista. »

Domnul Dragos : « Nu contest spusele dvs.in ceea ce priveste stabilirea bugetului pentru
anul viitor.In ceea ce priveste primii 10 sportivi,la orice sport se premiaza primii 10 nu 7 sportivi.Nu am
facut eu aceasta regula. »

Domnul Cupu : «Haideti sa stabilim anumite criterii,asa cum a propus si dl.primar si,as
mai propune ca si cuantum,500 lei/sportiv. »

Domnul Popa M : « Eu zic sa majoram lista sportivilor premiati. »

Domnul Duta : « Propunerea este laudabila si eu zic sa votam acest proiect de hotarare
asa cum este ;nu trebuie sa stabilim criterii. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.105/15.12.2008.

Domnul presedinte : « Ati mai primit acum un proiect de hotarare din partea directiei
economice vis-a-vis de alocari si anume : « Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii sumei de
15,00 mii lei pentru plata cheluielilor ce se vor efectua cu ocazia sarbatorilor de Craciun si Anul Nou. »

Deocamdata vorbim scriptic de acesti bani.Este vorba de o suma necesara de sfarsit de
an care nu stiu daca a fost luata in calcul pana acum.Ce inseamna aceasta ?Focul de artificii pentru ca,
pana la uma,eu zic ca merita sa cheltuim 80.000 lei vechi pe foc de artificii pentru acest oras,iar diferenta
pana la 15,00 mii Ron,am inteles ca este vorba de alte cheltuieli pentru copii. »

Domnul presedinte :Alte discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.106/15.12.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare
privind aprobarea sumei de 20.000 Euro pentru un concert de muzica tanara,ce se va organiza pentru
tineretul fagarasean din Municipiul Fagaras,cu ocazia Sarbatorilor de Iarna 2008. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17
voturi pentru si o abtinere (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.107/15.12.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare
privind modificarea si completarea HCL.nr.67/2008. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.108/15.12.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare
privind stabilirea amplasamentelor pentru gradinite in Municipiul Fagaras. »
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Doamna Judele : « Este vorba de o finantare de la Banca Europeana de
Investitii.Domnul care raspunde de judetul Brasov,a solicitat sa facem un proiect pentru judetul
Brasov de finantare gradinite cu fonduri de la Banca Europeana de Investitii si,in acel
moment,fiind problemele serioase cu care ne-am confruntat in ceea ce priveste gradinitele
pentru Municipiul Fagaras,am propus ca doua gradinite sa se construiasca din aceste fonduri in
Municipiul Fagaras.

Am discutat cu colegii sa identificam doua locatii.Era destul de urgent pentru ca
trebuia sa trimitem documentatia la Bucuresti,iar in lunile urmatoare,mai precis in luna februarie
2009,expertii Bancii Europene de Investitii se vor deplasa la Fagaras pentru ca exista proiecte
care trebuie adaptate la locatiile pe care fiecare municipalitate le identifica.

Vreau sa fac precizarea inca o data ca fondurile sunt de la Banca Europeana de
Investitii si promisiunea este ca pana in luna septembrie 2009,aceste obiective vor fi
functionale. »

Domnul Duta : « Nu stiu daca Banca Europeana de Investitii poate sa vina cu
finantarea direct la Consiliul local sau prin minister si atunci,ca sa eliminam toate ambiguitatile si
ca acest document sa poata fi folosit la Banca Europeana de Investitii,propun sa modificam art.4
din proiectul de hotarare in felul urmator : « finantarea investitiilor prevazute la art.2 si 3,se va
asigura prin finantarea Bancii Europene de Investitii ».Astfel,cuprindem tot. »

Domnul Vlad : « La art.3 este vorba de suprafata si sunt doua variante :3.040 mp
si 3.625 mp. »

Domnul Husea : « La comisia economica si juridica s-a aprobat ca
suprafata,3.040 mp. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu modificarile
la art.4 facute de dl Duta si cu suprafata de 3.040mp si,se aproba cu 16 voturi pentru si 2
abtineri (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.109/15.12.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare
privind stabilirea pretului de cumparare a Bazei Sportive si a Bazei de Agrement. »

Domnul presedinte : « Rog ca cei care au facut parte din comisia de negociere in acest
sens,sa ne prezinte situatia si discutiile avute cu dl.Capeti. »

Domnul Duta : « Am avut o comisie de negociere cu vanzatorul,dl.Capeti.Toti ceilalti
consilieri locali au fost implicati la sedinta pentru a discuta despre situatia respectiva.Pretul la care,pana
la urma,am cazut de acord cu negocierea,a fost de 2.700.000 Euro fara TVA,ceea ce inseamna
cumpararea intregii Baze Sportive,adica stadionul cu terenul aferent si,strandul cu hotelul.In prima faza a
negocierilor,dl.Capeti a tinut neaparat sa ramana pentru dumnealui,terenul de zgura si terenurile de tenis
si cel sintetic.O ultima discutie pe care am avut-o cu dumnealui,dansul renunta la pretentia de a-i ramane
in proprietate terenul de zgura.In consecinta,pretul ramane 2.700.000 Euro stabilit de comisie cu acest
bonus de acordare a terenului de s\zgura.

Eu as propune ca la art.1 din proiectul de hotarare sa spunem asa : « se aproba pretul de
cumparare cu suma de.....,exclusiv terenul sintetic si de tenis ».

La art.2 : « sumele privind achizitionarea activelor prevazute la art.1,vor fi prevazute in
bugetul anului 2009”.Fara sa se faca referire ca este imprumut bancar sau venit propriu pentru ca sunt
mai multe variante de finantare.

As mai propune inca un articol ca sa fim cu totii lamuriti ca lucrurile sunt in regula,si
anume :contractul de vanzare-cumparare pe care-l face Primaria Fagaras,sa-l avizam in Consiliul local. »
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Domnul Harsovescu : « Cu privire la art.2,eu as vrea daca se poate,sa trecem in
hotarare ca acea suma este facuta prin orice alte surse,mai putin prin imprumut bancar. »

Domnul Duta : « Eu consider ca nu este necesar acest lucru.Oricum,in momentul in care
vom vota bugetul pe anul 2009,se va stabili clar daca facem imprumut bancar sau nu. »

Domnul Popa M : « Daca se va pune problema unui imprumut bancar pe viitor,va trebui
sa fie aprobat si de Consiliul local. »

Domnul Mehedintu : « De ce trebuie neaparat ca Primaria Fagaras sa cumpere Baza
Sportiva si,de ce numai noi suntem cumparatorii acesteia ? »

Domnul Dragos : « Am discutat odata ca vrem sa cumparam la pachet,si Baza Sportiva
si cea de Agrement. »

Domnul Popa M : «Si eu zic sa se cumpere la pachet. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu modificarile propuse
de dl.Duta si,se aproba cu 17 voturi pentru si 1 impotriva (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.110/15.12.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi : « Proiect de hotarare
privind aderarea Municipiului Fagaras la Asociatia de dezvoltare intercomunitara in domeniul apei. »

Domnul Duta : « Problema aceasta s-a tot discutat si am avut discutii de mai multe ori.
Propun sa trecem la vot si as propune vot secret.

Domnul Harsovescu : « Eu propun sa nu fie vot secret,ca sa vedem si noi,si presa,ce se
vrea. »

Domnul Mehedintu : « Eu propun amanarea proiectului de hotarare.Nu am la baza niciun
referat concret in acest sens.Exista o alta hotarare de consiliu de la Consiliul local trecut si,nu stiu de ce
trebuie sa mai aprobam o alta hotarare . »

Domnul Cupu : «Nu vad ca este o urgenta acest proiect de hotarare,deci,propun
amanarea acestuia pentru luna viitoare,pentru mai multe date concrete. »

Dl Popa O : « Si eu propun amanarea proiectului de hotarare. »

Domnul presedinte : « Avem trei propuneri :vot secret,vot deschis si amanare proiect de
hotarare. »

Domnul presedinte : Supune la vot pentru vot secret si se aproba cu 14 voturi pentru si
4 abtineri (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Supune la vot pentru amanarea proiectului de hotarare si se aproba
cu 8 voturi pentru si 10 abtineri (18 consilieri prezenti).

Se trece la vot secret,modalitatea de vot fiind prin DA pentru aprobare proiect de
hotarare si prin NU-impotriva.

Domnul Husea-presedinte al comisie de validare : « In urma votului secret,avem :10
voturi pentru DA si 8 voturi NU-impotriva.
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Domnul presedinte : « Asadar,ca urmare a votului secret,proiectul de hotarare s-a
aprobat cu 10 voturi pentru si 8 impotriva (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.111/15.12.2008.

Domnul presedinte :Multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal,in 3 exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CIRJE CATALIN GEORGE      Pentru secretar,

      DIR.D.A.P.L.
  LAURA GIUNCA

PJ/PJ


