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PROCES-VERBAL

Incheiat azi,26 NOIEMBRIE 2008,in sedinta ORDINARA a Consiliului Local
Fagaras,sedinta convocata in conformitate cu prevederile art.39,alin.(1) si (3),cu respectarea
prevederilor alin.(5) si (6) 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 18 :00.

Domnul presedinte de sedinta-Cirje Catalin George anunta ca sedinta este
legal constituita,fiind prezenti 14 consilieri,absenti -5 consilieri :d-na Judele Michaela,dl.Popa
Cornel,dl.Popa Mihai,dl.Tisca Marius si dl.Vlad Ioan.

Participa :reprezentanti ai mass-mediei locale.

Din partea Primariei participa :dl.viceprimar-Catalin George Cirje,dl.secretar-Emil
Mocan,director D.A.P.L.-d-soara Laura Giunca si sef Birou Integrare-d-na Florina Opris.

Domnul presedinte :Prezinta procesul-verbal al sedintei ordinare al Consiliului
Local Fagaras,din data de 27 octombrie 2008.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare procesul-verbal si se aproba in
unanimitate (14 consilieri prezenti).

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

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fagaras,pe anul
2008.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

2.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua terenuri,in vederea
amplasarii de panouri publicitare.
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Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

3.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor terenuri din domeniul public si/sau
privat,situate in Fagaras,zona Combinat,pentru amplasare garaje.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

4.Proiect de hotarare privind vanzarea unui lot de teren situat in Fagaras,str.Octavian
Paler.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

5.Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren in suprafata de 123 mp,situat in
Fagaras,str.Mihai Viteazu,nr.38.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

6.Proiect de hotarare privind vanzarea unui teren in suprafata de 258 mp,situat in
Fagaras,str.Parcului,nr.17.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

7.Proiect de hotarare privind vanzarea cotelor de teren,aferente spatiilor comerciale din
« Complexul Comercial ROMARTA »,situat in Fagaras,Centrul Civic,bl.5.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

8.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in
Fagaras,str.Dr.Ioan Senchea,nr.23,Serviciului Public de Politie Comunitara Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.



3

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

9.Proiect de hotarare privind desemnarea unor consilieri care sa faca parte din Comisia
pentru vanzare spatii medicale si Comisia de contestatii pentru vanzare spatii medicale.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

10.Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare intocmit de S.C.PROTEUS
COMPANY O.R.L.,pentru cabinet medical O.R.L.,situat in Fagaras,str.Ghioceilor,nr.1.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

11.Proiect de hotarare privind achitarea platii folosintei pentru perioada 7 martie-30
august 2008,in ceea ce priveste imobilul situat in Fagaras,str.Libertatii,nr.4,apartinand Parohiei
Evanghelice.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

12.Proiect de hotarare privind desemnarea domnului consilier TISCA MARIUS,ca
membru al unor comisii de specialitate.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :  La punctul « Diverse »avem urmatoarele proiecte de
hotarari :

1.Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii lucrarilor de deviere a conductei de
aductiune apa (firul III),Pojorta-Fagaras (60 ml.).

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct
suplimentar si, se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (14 consilieri prezenti).

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate,proiectului tehnic si
principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii « EXTINDERE
INFRASTRUCTURA,UTILITATI PUBLICE IN PARCUL INDUSTRIAL FAGARAS ».
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Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct
suplimentar si, se aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

3.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare pentru valorificarea Bazei
Sportive si Bazei de Agrement din Parcul 1 Mai din Municipiul Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct
suplimentar si, se aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

Domnul Mehedintu : « Eu stiu ca pentru punctul 3 de la « Diverse » am fost
convocati odata la o sedinta extraordinara.As vrea sa-mi explicati si mie cum dintr-un fapt care a
fost discutat la o sedinta extraordinara,s-a ajuns sa se discute acum la punctul « Diverse » ? »

Domnul presedinte : « Referitor la acest punct de la « Diverse »,trebuie sa va
aduc aminte ca ne-am intalnit intr-o sedinta extraordinara in care am stabilit o comisie de
negociere cu partenerul Capeti.Probabil ca aceasta comisie s-a intrunit,iar astazi in
plen,dezbatem aceasta problema.S-a votat acum introducerea acestui punct pe ordinea de
zi.Daca aveti nelamuriri sau intrebari,va rog sa le prezentati la ordinea de zi,cand ajungem sa
dezbatem acest punct. »

Domnul presedinte : « Alte propuneri pentru inscrierea pe ordinea de zi la
« Diverse » ?

Domnul Vaju : « Tot la punctul « Diverse » v-as ruga sa tineti cont ca,comisia de
elaborare a strategiei de dezvoltare a Fagarasului,avea un termen pentru luna noiembrie a.c.
pentru a prezenta un raport in acest sens.Suntem pregatiti ;daca ,considerati ca merita sa
discutam,e in regula. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct
suplimentar,propunerea facuta de catre dl.Vaju si,se aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (14
consilieri prezenti).

(Dl. consilier Cupu Lucian a plecat din sala,fiind prezenti 13 consilieri).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Fagaras,pe anul 2008. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (13 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.95/26.11.2008.
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Domnul presedinte :Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a doua terenuri,in vederea amplasarii de panouri
publicitare. »

Domnul Duta : «La comisia economica s-a propus perioada de inchiriere de 3
ani,si pretul de 5 lei/mp/zi de la 1 leu/mp/zi. »

Domnul Husea : « La comisia de comert s-a propus ca panourile publicitare sa fie
luminoase. »

Domnul Duta : « Oricum,panourile publicitare luminoase sunt date prin
regulament. »

Domnul Popa O : « Mie mi se pare un pret cam mare 5 lei/mp/zi.
          Eu zic sa lasam pretul de 1 leu/mp/zi. »

Domnul presedinte :Supune la vot pretul de 1 leu/mp/zi si nu se acorda niciun vot
pentru.

Domnul presedinte : « Alte propuneri de pret ? »

Domnul Duta : « Propun pretul de 2,50 lei/mp/zi. »
Domnul presedinte :Supune la vot pretul de 2,50 lei/mp/zi si se aproba cu 12

voturi pentru si 1 impotriva (13 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu
si,se aproba in unanimitate (13 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.96/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea inchirierii unor terenuri din domeniul public si/sau privat,situate in
Fagaras,zona Combinat,pentru amplasare garaje. »

Domnul Duta : « La comisia economica s-a propus ca perioada de inchiriere sa
nu fie mai mult de 3 luni. »

Domnul Dragos : « La comisia de comert am propus sa se infiinteze o comisie
formata din 2 reprezentanti ai Consiliului local si 2 reprezentanti din executiv care sa verifice
daca constructiile respective trebuiesc inchiriate sau demolate si,doar cladirile care trebuiesc
mentinute pentru garaje,sa ramana. »

(Intre timp,a sosit in sala si dl.consilier Vlad Ioan,fiind prezenti 14 consilieri ).

Domnul presedinte :Mi se pare oportuna propunerea comisiei de comert,de
infiintare a unei comisii de verificare in acest sens. »

Domnul presedinte :Supune la vot propunerea comsiei de comert,de infiintare a
unei comisii de verificare si se aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte : « Mai avem o propunere,cea venita din partea comisiei
economice,cu perioada de inchiriere,dupa parerea mea,de 6 luni,nu de 3 luni si cu pretul de 1
leu/mp/zi,propunere de pret facuta de comisia juridica. »
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Domnul presedinte :Supune la vot si aceasta propunere si se aproba cu 12 voturi
pentru si 2 abtineri (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu
si,se aproba in unanimitate (14 voturi pentru),adoptandu-se Hotararea nr.97/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind vanzarea unui lot de teren situat in Fagaras,str.Octavian Paler. »

Domnul presedinte : « Am sa rog pe dl. secretar san e spuna daca este posibil sa
vindem acest teren.Eu stiu ca nu este posibil.”

Domnul secretar : « Majoritatea sunt garaje aici. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 10 voturi pentru,1 impotriva si 3 abtineri (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind vanzarea unui teren in suprafata de 123 mp,situat in Fagaras,str.Mihai
Viteazu,nr.38. »

Domnul Duta : « Comisia economica nu a avizat acest proiect de hotarare. »

Domnul presedinte : « Alte discutii, intrebari ?Nu sunt. »

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 1 vot pentru, si 13 abtineri (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind vanzarea unui teren in suprafata de 258 mp,situat in
Fagaras,str.Parcului,nr.17. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 5 vot pentru, si 9 abtineri (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind vanzarea cotelor de teren,aferente spatiilor comerciale din « Complexul
Comercial ROMARTA »,situat in Fagaras,Centrul Civic,bl.5. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba  cu
13 vot pentru, si o abtinere (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.98/26.11.2008.
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Domnul presedinte :Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in Fagaras,str.Dr.Ioan
Senchea,nr.23,Serviciului Public de Politie Comunitara Fagaras. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.99/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind desemnarea unor consilieri care sa faca parte din Comisia pentru
vanzare spatii medicale si Comisia de contestatii pentru vanzare spatii medicale. »

Domnul presedinte : « Daca aveti propuneri pentru cele doua comisii ? »

Se fac propuneri pentru Comisia pentru vanzare spatii medicale.

Titulari :1.dl.Duta Traian ;
2.d-na Baki Lucia.

Supleanti :1.dl.Dragoiu Ghe.Tiberiu ;
2.dl.Dragos Ioan Vichente.

Se trece la vot secret.

Domnul Husea-presedinte comisie de validare : « In urma votului
secret,avem :

Titulari :1.dl.Duta Traian – 14 voturi pentru ;
   2.d-na Baki Lucia- 14 voturi pentru.

Supleanti :1.dl.Dragoiu Ghe.Tiberiu – 14 voturi pentru;
      2.dl.Dragos Ioan Vichente- 13 voturi pentru.

Se fac propuneri pentru Comisia de contestatii pentru vanzare spatii
medicale.

Titulari :1.dl.Cirje Catalin George ;
2.dl.Pintea Cornel Octavian.

Supleanti :1.dl.Vlad Ioan ;
2.dl.Popa Ovidiu Nicolae.

Se trece la vot secret.

Domnul Husea-presedinte comisie de validare : « In urma votului
secret,avem :
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Titulari :1.dl.Cirje Catalin George – 13 voturi pentru ;
2.dl.Pintea Cornel Octavian- 13 voturi pentru.

Supleanti :1.dl.Vlad Ioan – 14 voturi pentru;
2.dl.Popa Ovidiu Nicolae- 14 voturi pentru.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu
si,se aproba in unanimitate (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.100/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi : « .Proiect de
hotarare privind insusirea raportului de evaluare intocmit de S.C.PROTEUS COMPANY
O.R.L.,pentru cabinet medical O.R.L.,situat in Fagaras,str.Ghioceilor,nr.1. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu
13 voturi pentru si o abtinere (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.101/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 11 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind achitarea platii folosintei pentru perioada 7 martie-30 august 2008,in ceea ce
priveste imobilul situat in Fagaras,str.Libertatii,nr.4,apartinand Parohiei Evanghelice. »

Domnul Harsovescu : « As vrea sa intreb cum poate plati Primaria Fagaras o
suma nefacturata ?

Eu propun o donatie. »

Domnul Duta : « Si in comisi8a economica a fost aceeasi intrebare adresata de
dl.Harsovescu si,normal ar fi trebuit ca in momentul in care cei de la Parohia Evanghelica si-au
obtinut dreptul respectiv,sa faca imediat contractul.In cazul in care s-ar fi facut contractul
respectiv,ar fi trebuit sa se faca pe suma cu care noi am lucrat pentru celelalte biserici pana in
anul trecut,adica pe anul 2007-2008.

As vrea sa-l intreb acum pe dl.secretar ceva :in momentul in care s-a facut
preluarea atat a gradinitei,cat si a spatiului de pe str.D-na Stanca,daca dvs. ati cerut acestei
Parohii Evanghelice niste bani sau ati facut un proces-verbal de predare-primire,deoarece eu nu
cred ca atat gradinita,cat si scoala de pe str.Libertatii aratau asa in momentul in care le-am
preluat noi.Spun asta pentru ca parintele de la Parohia Evanghelica chiar forteaza nota. »

Domnul secretar : «  Acele spatii au fost retrocedate in luna martie a.c. si le-am
folosit. »

Domnul Duta : «Dl.secretar,de ce n-ati facut atunci contractul,in luna martie
a.c. ?Dvs.aveti situatia cu ceea ce s-a retrocedat. »

Domnul secretar : «Decizia de retrocedare a venit clara,cu data,cu suprafata si
constructii. »
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Domnul Popa O : «Haideti sa facem si noi o evaluare sa vedem cat a investit
Primaria Fagaras in scolile si gradinitele respective si apoi,diferenta sa ne-o achitam ca si
chirie. »

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 13 voturi pentru si o abtinere (14 consilieri prezenti) .

Domnul presedinte : Prezinta punctul 12 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind desemnarea domnului consilier TISCA MARIUS,ca membru al unor comisii de
specialitate. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.102/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 1 de la « Diverse » : « Proiect de hotarare
privind aprobarea finantarii lucrarilor de deviere a conductei de aductiune apa (firul III),Pojorta-
Fagaras (60 ml.). »

Domnul Duta : « La acest proiect de hotarare ar fi trebuit atasat si un proces-
verbal.Comisia economica a propus 3 variante in acest sens. »

Domnul Husea : « Eu am predat fiecarui consilier si la secretariatul Primariei
Fagaras,un raport in acest sens,cu cele 3 variante. »

Domnul presedinte : « Puteti sa ne spuneti cele 3 variante ? »

Domnul Husea : « Prima varianta se refera la lucrarea cuprinsa in masterplanul
Fagarasului,cand se vor reface toate aductiunile de apa si canalizare ;a doua varianta – plata sa
se faca de la Consiliul Local Fagaras,iar a treia varianta- platirea de catre proprietar. »

Doamna Duma-o invitata :Nu este de acord cu cele 3 varinate propuse de
comisia economica.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 9 voturi pentru si 5 abtineri (14 consilieri prezenti).

Se reia votul.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 9 voturi pentru si 5 abtineri (14 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Prezinta punctul 2 de la « Diverse » : « Proiect de hotarare
privind aprobarea Studiului de fezabilitate,proiectului tehnic si principalii indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii « EXTINDERE INFRASTRUCTURA,UTILITATI
PUBLICE IN PARCUL INDUSTRIAL FAGARAS ». »

Domnul presedinte : « Acest proiect de hotarare n-a fost discutat la comisiile de
specialitate,dar este aici in sala dl.Sglimbea-administrator Parc Industrial Fagaras,care ne poate
da amanunte in acest sens. »
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Domnul Sglimbea-administrator Parc Industrial Fagaras : Prezinta tema de
proiectare in acest sens,care se afla in mapa fiecarui consilier.

Domnul Mija : « In acest Parc Industrial functioneaza ceva ? »

Domnul Sglimbea:”In momentul acesta functioneaza 5 firme in acest Parc
Industrial,dintre care o firma are un deposit de materiale speciale.”

Domnul Pintea:”Eu zic sa aprobam acest proiect de hotarare.”

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu
11 voturi pentru si 3 abtineri (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.103/26.11.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 3 de la « Diverse » : « Proiect de hotarare
privind aprobarea raportului de evaluare pentru valorificarea Bazei Sportive si Bazei de
Agrement din Parcul 1 Mai din Municipiul Fagaras. »

Domnul Harsovescu : « Am inteles ca noi trebuie sa cumparam de fapt,stadionul
si strandul,fara teren de tenis,handbal. »

Domnul presedinte :Da citire unei hotarari de Consiliu local,nr.63/2008 care face
referire la o comisie de negociere in acest sens,formata din 5 membrii ai Consiliului local si 2
membrii ai executivului.

« As vrea ca cei din aceasta comisie de negociere sa ne prezinte un proces-
verbal,discutiile si negocierile purtate cu vanzatorul. »

Domnul Duta : « Este vroba de insusirea unui raport de evaluare ;nu se discuta
acum pretul.Acest raport de evaluare inseamna limita maxima,deci noi nu avem voie la
negocierile pe care le avem cu vanzatorul, sa trecem de aceasta suma.Faptul ca acest raport de
evaluare este la vreo 5 mil.Euro,eu zic ca ne avantajeaza intr-un fel,deoarece,in momentul in
care vom cumpara si stadionul si Baza de agrement,aceasta din urma o putem folosi in asa fel
incat sa ne intretinem terenul de fotbal.Pentru acea Baza de agrement,este normal ca va trebui
sa facem o asociere in participatiune.

Eu zic ca acum nu are rost sa facem o informare cu ce s-a discutat cu
vanzatorul,deoarece,in comisiile de specialitate din luna urmatoare,se va prezenta fiecarei
comisii,acel raport de negociere cu dl.Capeti si se va discuta mai mult in acest sens.In orice
caz,ceea ce va pot spune este ca un pret pe care noi l-am propus,este undeva la jumatate din
suma respectiva. »

Domnul Dragos : « As vrea sa se precizeze la Baza de agrement,din ce este
compusa pentru a fi totul clar. »

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se
aproba cu 13 voturi pentru si o abtinere (14 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.104/26.11.2008.

Domnul presedinte : « Dau cuvantul acum,d-lui Vaju pentru a prezenta un raport
privind strategia de dezvoltare a acestui oras. »
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Domnul Vaju : « Ar fi cazul ca noi,ca si Consiliu local,sa incercam sa facem ceea
ce ar trebui sa faca un consiliu local.Vedeti si dvs.ca in sedintele de consiliu local se discuta
numai de impartirea unor garaje de 2mp,adica niste lucruri fara rost si, imi pun intrebarea ce
cautam noi aici cu asemenea probleme.

Cred  ca  noi  ar  trebui  sa  ne  gandim  foarte  serios  ce  vrem  sa  facem  cu  acest
oras.Daca ne mai certam pe garaje,balcoane,pe tevi de apa,nu are rost sa mai venim
aici.Facem sedinte de indata fara sa avem cadru legal,facem sedinte extraordinare la care
initiatorul nu se prezinta.Suntem intr-o situatie demna de ras.Cred ca alegatorii nostri isi pun
intrebarea ce facem aici si atunci,o idee ar fi sa ne gandim cu totii la ce vrem sa facem.Daca
vom continua pe sistemul de a face politica in Consiliul local,sincer va spun ca ne-am pierdut
demnitatea de fagaraseni.Ar trebui sa ne apucam serios de treaba,avem probleme mari de
rezolvat aici.As incepe cu groapa de gunoi,cu apa,etc.

Acestea sunt problemele pe care noi ar trebui sa le discutam,stimati colegi.
In acest sens,am gandit impreuna cu colegii,o strategie.Strategia a fost elaborata

pe baze stiintifice,am avut si ajutorul colegilor de la Brasov de la Camera de Comert,iar din ceea
ce a reiesit acolo,v-as ruga sa supunem aceasta strategie,dezbaterii publice,sa existe pe
internet,pe site-ul Primariei Fagaras si haideti sa ne ocupam de lucruri serioase.Vrem sa
devenim un oras european,iar noi ne pierdem vremea cu probleme politice.Nu cred ca este
aceasta, menirea noastra.Va multumesc. »

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, SECRETAR,
     Cirje Catalin George Emil Mocan

PJ/PJ.


