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PROCES-VERBAL

Incheiat azi,28 IANUARIE 2009,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-Cupu Lucian anunta ca sedinta este legal
constituita,fiind prezenti 16 consilieri prezenti,absenti-3 consilieri :dl.Mehedintu
Ion,dl.Harsovescu Silviu si dl.Popa Mihai).

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 Strategii,Programe,Achizitii
Publice-d-na Florina Opris,dir.economic-d-na Victoria Prescure,din partea Comp.Urbanism-d-na
Liliana Boer si sef Serviciul Impozite si Taxe-d-na Maria Boeriu.

Domnul presedinte :Prezinta procesul-verbal al sedintei ordinare al Consiliului
Local Fagaras din data de 22 decembrie 2008.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare procesul-verbal si se aproba in
unanimitate (16 consilieri prezenti).

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

1. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiune al Consiliului Local pentru
perioada 2009-2012.

Discutii,intrebari ?

Domnul Duta : « As vrea sa se retraga acest proiect de hotarare de pe ordinea de
zi,in ideea ca a fost intocmit pe ultima suta de metri.Eu consider ca ceea ce am propus aici,este
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activitatea noastra si ar trebui dezbatut mai bine in toate comisiile,in asa fel incat,ceea ce facem
sa fie clar si precis pentru urmatorii 4 ani.

Deci,as vrea ca initiator,conform Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Local,sa retrag acest proiect de hotarare de pe ordinea de zi. »

Domnul presedinte : « Prin urmare,acest proiect este amanat pentru luna
urmatoare si nu are rost sa-l mai supunem la vot. »

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de stingere a creantelor,reprezentand
impozite,taxe si alte venituri datorate bugetului local prin trecerea in proprietatea publica a
municipiului,a unor bunuri imobile,proprietate a debitorilor.(Anexele acestui proiect de
hotarare se regasesc pe CD).

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la
HCL.nr.112/2008,cu privire la aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

4. Proiect de hotarare privind avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-
construire locuinte,in Fagaras,Soseaua Combinatului.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

5. Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate,in vederea
intocmirii unul Plan Urbanistic Zonal-complex cladiri cu functiunea de turism si functiuni
complementare,zona Priloage.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

6. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu,situat in
Fagaras,in incinta Pietei Agroalimentare,la parterul complexului hotelier,in vederea desfasurarii
de activitati comerciale cu profil alimentar.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.
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Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren,situat in
Fagaras,in incinta Pietei Agroalimentare,in vederea desfasurarii de activitati comerciale cu profil
alimentar.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

8. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in
Fagaras,str.Combinatului,nr.8.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si principalii indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA
IN ZONA PERIURBANA GALATI DIN MUNICIPIUL FAGARAS .

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si principalii indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii INFIINTARE CANALIZARE IN ZONA
PERIURBANA GALATI DIN MUNICIPIUL FAGARAS.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba cu 15 voturi pentru si 1 impotriva (16 consilieri prezenti).

11. Proiect de hotarare privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTARILOR
CULTURAL-EDUCATIVE,SPORTIVE SI ARTISTICE de interes municipal,care se vor
desfasura pe parcursul anului 2009 in Municipiul Fagaras si,evidentierea fondurilor necesare in
bugetul local/2009.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

12. Proiect de hotarare privind schimbarea ortografiei denumirii strazilor,care au in
continutul lor litera î in loc de â,ca urmare a revenirii la â in grafica limbii romane.
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Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

13. Proiect de hotarare privind numirea unui reprezentant in Consiliul Etic al Spitalului
Municipal Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

14. Proiect de hotarare privind angajarea unui numar de pana la 250 de someri in anul
2009,in baza Legii nr.76/2002,actualizata.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

15. Proiect de hotarare privind transformarea postului de consilier clasa I,grad D,in
consilier clasa I,gradul Asistent,treapta 3.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

16. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor de activitate pentru munca in folosul
comunitatii.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

17. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Fagaras ca membru cu
drepturi depline al Camerei de Comert si Industrie Romania-Luxemburg.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (16 consilieri prezenti).

18. Proiect de hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Consiliul Local al
Municipiului Fagaras a calitatii de membru al Asociatiei Sportive CS ENA INTER FAGARAS.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.
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Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba cu 15 voturi pentru si 1 impotriva (16 consilieri prezenti).

19. Proiect de hotarare privind achitarea platii folosintei pentru perioada 07 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 (16 consilieri prezenti).

(Intre timp,a sosit in sala si dl.consilier Mehedintu Ion,fiind prezenti 17 consilieri).

20. Raportul anual al primarului privind starea economica,sociala si de mediu a
Municipiului Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

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

21. Informare privind activitatea Politiei Fagaras in anul 2008.
                  Prezinta:Comisar-sef,SORIN MELINTE.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

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

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

1. Proiect de hotarare privind utilizarea temporara a disponibilitatiilor fondului de rulment.

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 privin inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu situat in holul
Spitalului Municipal Fagaras.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

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

Se trece la discutarea ordinii de zi.
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Domnul presedinte : « Cu permisiunea dvs.,as vrea,daca este cineva in sala si
are puncte pe ordinea de zi,v-as propune sa le discutam acum pentru a nu retine prea mult
invitatii aici.

Se pare ca este cineva.Este vorba de punctul 18 de pe ordinea de zi. »

Domnul presedinte :Prezinta punctul 18 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea dobandirii de catre Consiliul Local al Municipiului Fagaras a calitatii
de membru al Asociatiei Sportive CS ENA INTER FAGARAS. »

Discutii,intrebari ?

Domnul presedinte : « In sala se afla dl.Sandu Gherghe-reprezentant al
Asociatiei ENA INTER FAGARAS si i-as da cuvantul dansului. »

Domnul  Sandu  Gherghe-reprezentant  al  Asociatiei  ENA  INTER
FAGARAS : « Astept intrebari mai intai,din partea dvs.,cu privire la aceasta asociatie si apoi,voi
da explicatiile necesare. »

Domnul Mija : «Eu as vrea sa intreb ce inseamna echipa de fotbal,cati
fotbalisti,cati ingrijitori,oameni care tund terenul,cei care pazesc acest teren,ce inseamna ca si
cheltuiala si daca sunt datorii din urma in acest sens ? »

Doamna Baki : « As dori si eu niste explicatii referitoare la acest referat pentru ca
probabil Consiliul local va plati anual o anumita suma de bani in acest sens,nu ?In plus,cati
fagaraseni mai merg pe stadion ?

Eu cred ca aceasta asociere pe care vreti s-o parafati,nu este decat un moft al
unui grup de oameni din Fagaras.Copiii acestui oras nu au parcuri unde sa se joace,n-avem
drumuri,alei.Nu zic ca nu este bun acest sport,dar totusi,avem alte prioritati mult mai importante
pentru acest oras.Ar trebui intrebati fagarasenii in acest sens.Avem la mapa un referat fara nicio
alta explicatie atasata.Eu zic ca este bataie de joc la adresa fagarasenilor.

Propun amanarea proiectului de hotarare pana obtinem informatiile cerute de
mine. »

Domnul presedinte :Sigur.Vom supune la vot propunerea dvs.,dar avand in
vedere ca se afla pe ordinea de zi acest proiect de hotarare si reprezentantul acestei asociatii se
afla aici,propun sa dam cuvantul si dansului totusi. »

Doamna Baki : « De acord. »

Domnul primar : «  Acest proiect de hotarare a fost prezentat si la comsiile de
specialitate,iar in dosarele presedintilor de comisii se afla proiectul de hotarare cu toate
documentatiile necesare.Pentru sedinta ordinara nu ne-am permis sa xeroxam atatea pagini
deoarece proiectul de hotarare e extrem de voluminos,insa la comisiile de specialitate a
prezentat in intregime. »

Domnul Sandu Gherghe : « Aceasta asociatie este noua,infiintata anul
acesta,care a fost facuta pentru faima pe care o au fagarasenii privind fotbalul de
perfomanta.Acest sport in Fagaras,si nunumai in acest oras, ci in Romania,inseamna de la Liga
a 3-a in sus.In Liga a 3-a ne aflam noi acum,cu o lipsa de 4 ani de zile in care echipa aceasta nu
a activat.Sub jurisdictia Federatiei Romane de Fotbal a facut ca acesti copii care trebuiau sa fie
pe terenul de sport,sa ajunga in baruri si in alte locuri.Acum,la aceasta asociatie sportiva sunt
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120 copii legitimati.Aceasta asociatie are 30 de seniori legitimati,activeaza 3 grupe de copii in
competitiile organizate de Federatia Romana de Fotbal,ceea ce inseamna ca numele de
Fagaras este cunoscut la nivel national.

Aceasta asociatie,fiind noua,nu poarta nicio datorie dupa ea.Asociatia se numeste
« Asociatia ENA INTER FAGARAS »,nu are nicio legatura cu S.C.ENA S.R.L.,care are un
administrator.In momentul in care,noi cei care vrem sa facem aceasta asociatie,aceasta
activitate sportiva,am vrut sa fim niste oameni care pornim la drum un « utilaj » sa-i zicem.Acel
« utilaj » are nevoie de asocierea cu Consiliul Local Fagaras si nu ne gandim ca acest Consiliu
local sa contribuie la buget 100%.Este vorba de o contributie de un procent pe care-l stabiliti
dvs.,probabil nu in aceasta seara,ci intr-o viitoare sedinta de consiliu.Dvs.decideti. »

Domnul Mija : «Revin la intrebarea mea :stie cineva care este bugetul pe un an
de zile al acestei asociatii ? »

Domnul Sandu Gherghe : «Bugetul total pe 1 an de zile este de 5mld lei. »

Domnul Mija : « Aveti un contract incheiat cu privire la stadion pe o perioada mai
lunga ? »

Domnul Sandu Gherghe : «Aceasta asociatie are un contract de comodat cu
proprietarul stadionului in care este specificat ca acel contract de comodat va avea valabilitate
pana  in momentul instrainarii acestuia din proprietatea dansului. »

Domnul presedinte : « As vrea sa intreb pe dl.Gherghe daca aceasta problema
este urgenta ? »

Domnul Sandu Gherghe : « Da,este o urgenta deoarece echipa,in acest
moment,se afla in cantonament.Campionatul incepe peste 3 saptamani si sunt jucatori noi in
echipa care trebuie sa stie ce fac.Este o situatie destul de delicata. »

Domnul Duta : « Eu sustin ca acest proiect de hotarare sa se voteze in aceasta
seara,deoarece dumnealor trebuie sa stie exact ce vor face.In momentul in care noi vom hotari
in aceasta seara,spre exemplu,faptul ca ne asociem,urmeaza o alta perioada in care va trebui
facut din nou Statutul,in asa fel incat si noi sa fim prinsi ca membrii in aceasta cultura,trebuie
facut Consiliul Director la nivelul asociatiei,ca mai apoi sa se faca lugetul pe acest an.Or,bugetul
local,intr-o luna de zile,s-ar putea sa-l discutam. »

Domnul Dragos : «Din cate am inteles de la dl.Gherghe,aceasta asociatie nu are
nicio datorie.Mai mult decat atat,acest proiect de hotarare a fost discutat si la comisiile de
specialitate,prin urmare,eu sustin asocierea. »

(Intre timp,a sosit si dl.Popa Mihai,fiind prezenti 18 consilieri).

Domnul presedinte : « Pana se semneaza actul,in contextul aprobarii acestui
lucru,eu zic sa stabilim si un termen in care aceste date care au fost solicitate si
discutate,sa ne fie puse la dispozitie.

Doua saptamani este suficient ca timp ? »

Domnul Sandu Gherghe :Raspunde afimativ.
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Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare,forma
executivului si,se aproba cu 17 voturi pentru si 1 impotriva (18 consilieri prezenti),adoptandu-se
Hotararea nr.1/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea procedurii de stingere a creantelor,reprezentand impozite,taxe si alte
venituri datorate bugetului local prin trecerea in proprietatea publica a municipiului,a unor bunuri
imobile,proprietate a debitorilor.(Anexele acestui proiect de hotarare se regasesc pe CD). »

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.2/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind modificarea si completarea anexelor 1 si 2 la HCL.nr.112/2008,cu privire la
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009. »

Domnul Duta : « Comisia economica face 2 propuneri si anume :pentru
autovehicule (exceptie autovehiculele proprii)-50 lei,iar pentru autovehicule peste 3,5 to-100
lei. »

Doamna Boeriu-sef Serv.Impozite si Taxe : « Aceste categorii de autovehicule
se impoziteaza in functie de capacitate si nu in functie de masa.In evidenta avuta pe
calculator,noi le avem in functie de capacitate.Ne va fi foarte greu,aproape imposibil sa stabilim
taxa de impozitare in functie de masa.

Impozitarea in functie de masa se face numai pentru autovehiculele cu masa mai
mare sau egala de 12 to si pentru aceste mijloace de transport nu avem taxa
stabilita.Propunerea mea ar fi sa fie stabilita taxa la acelasi nivel,indiferent de capacitate. »

Domnul Duta : « Propun in acest caz,pentru toate autovehiculele,taxa de 100
lei,in loc de 20 lei. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare,forma
executivului si,se aproba cu 14 voturi pentru si 4 abtineri(18 consilieri prezenti),adoptandu-se
Hotararea nr.3/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind avizarea si aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-construire locuinte,in
Fagaras,Soseaua Combinatului. »

Domnul presedinte : «Aici avem o solicitare.Datorita faptului ca sedinta
Consiliului Judetean Brasov nu a avut loc,se propune doar sa avizam art.1 al acestui proiect de
hotarare,iar restul articolelor,urmeaza ca intr-o sedinta ulterioara sa le discutam. »

Domnul Vaju : « Noi avem o meteahna in Fagaras,sa construim dupa bunul plac
al cuiva.Si-a pus oare cineva intrebarea unde se duce Fagarasul ?Vrem sa ne
dezvoltam ?Cum ?Avem o strategie,putem sa delimitam zona de locuinte,de zona industriala,ce
facem la anul cand se va schimba Guvernul ?

Venim doar cu niste hartii.Din punctul meu de vedere,aceste hartii le aruncam si
vom vedea la anul sau peste 2 ani cand va trebui sa desfiintam de exemplu ROCLIP,etc.
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Profit ca este aici si d-amna Boer,din partea Comp. Urbanism.Modul de impozitare
a acestor asa-zise cartiere,nu se cunoaste.Noi am aprobat deunazi in Consiliul local,sa platim
taxe si impozite marite pentru societati comerciale,etc.Stiti ce au facut cei care au primit aceasta
instiintare ?Au venit si,probabil o sa ne dea in judecata pe motivul simplu ca noi nu avem o
zonare fiscala a municipiului Fagaras.De aceea,rog sa se ia act de solicitarea mea,sa vedem
despre ce este vorba in acest oras.Stim ce inseamna categotia A,D,etc ?Pentru ca,daca o firma
gen CTI a venit si a depus o sesizare la Camera de Comert,va pot spune clar,m-am interesat si
au perfecta dreptate.I-am trecut din categoria D,in categoria B pe o simpla hotarare de
consiliu,dar n-am avut la baza nicio fundamentare si ne-am trezit acum ca ei platesc un impozit
ca si categorie B,care inseamna trotuar,iluminat public,fara caini,sa avem paznic,sa avem acces
la multe chestiuni de acest gen.

De ce oare se intampla toate astea si noi le avizam ?
De aceea,v-as ruga,mai ales executivul,daca tot intocmiti astfel de

referate,spuneti-ne va rog,despre ce este vorba,fiti mai concreti. »

Doamna Liliana Boer-Comp. Urbanism : « La primele sedinte de comisii de
specialitate,eu am prezentat P.U.D-ul.Daca ati fost la aceste prime sedinte ale noului
legislativ,v-am explicat zonarea functionala a Fagarasului.Zonarea fiscala este cu totul si cu totul
alt subiect.Noi vorbim acum de dezmembrarea Fagarasului pentru a construi cateva
locuinte.Acea zona despre care discutam acum in PUD,este o zona de locuinte.Conform
legii,oamenii au voie s-o parceleze si sa faca niste locuinte pe aceasta zona de locuinte. »

Dl.Vaju:”Aici in referat ne spuneti ca a avut destinatie de zona industriala.Acela il
scrieti si acum imi spuneti ca de fapt este zona de locuinte.”

Doamna Liliana Boer-Comp. Urbanism:”Cu interdictie temporara de construire
pana la intocmirea unui PUD-PU,.in baza documentatiei PUZ,proiect nr.84 din anul 2006.Deci,s-
a schimbat destinatia.Prin PUZ se poate schimba destinatia functionala a unei zone.S-a aprobat
in anul 2006 ca acea zona industriala sa devina zona de locuinte,iar acum s-a completat acel
PUZ cu inca o parcela intre ce s-a studiat si Casa “Maria”. »

Domnul Vaju : « Revin.Vrem sa facem ceva in acest oras sau iarasi ne dezvoltam
haotic ?

Propun sa nu mai faceti astfel de referate.Va multumesc. »

Doamna Judele : «Pentru situatiile de acest tip in care cetatenii detin terenuri,in
ce perioada de timp se apreciaza ca am fi in stare financiara,sa cumparam aceste
terenuri ?Pentru ca,degeaba decidem noi ce facem pe terenul lui X,zona industriala,pentru ca
este pamantul lui si s-ar putea sa nu fie de acord.Ii putem interzice sa faca locuinte,daca
cumparam noi terenul. »

Domnul primar : « Aceste nedumeriri vor disparea in momentul in care PUG va fi
reactualizat conform vointei Consiliului local din acest moment sau conform strategiei de
dezvoltare a Fagarasului.Dl Vaju ,teoretic are dreptate,practic-nu pentru ca teoretic asa e.Noi
trebuie sa stim in ce zona avem zona rezidentiala,in ce zona ne ducem cu partea comerciala
sau cu cea de agrement.Este adevarat.

Potrivit actualului PUG,in acea zona se pot construi locuinte.Cetatenii sau
municipiul Fagaras care detin spatii pe acel teren,pot construi locuinte potrivit PUG.Daca
noi,anul acesta vom reusi prinderea in bugetul local a sumei de cel putin 7 mld lei vechi pentru
elaborarea PUG-ului,aveti posibilitatea dvs.si impreuna,sa creionam PUG pentru inca o
perioada buna de acum inainte peb\ntru ca toti proprietarii sau municipiul Fagaras care detin
teren acolo,sa stie ce pot sa dezvolte in urmatoarea perioada. »
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Domnul Vaju : « Atunci,propun ca pana vom avea o strategie asa cum ne spune
dl.primar,sa amanam dezbaterea unor astfel de chestiuni. »

Domnul Mehedintu : « Eu am alta nedumerire.Intr-una din sedintele anterioare se
discuta problema celor care au construit in mod abuziv pe pamantul Primariei Fagaras.Pe aceia
nu am putut sa-i sanctionam,acum de exp.X are pamantul lui si eu vin sa spun sa nu
construiasca locuinta pentru ca vreau sa fac zona verde. »

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare doar art.1 si,se
aproba cu 16 voturi pentru,1 impotriva si o abtinere(18 consilieri prezenti),adoptandu-se
Hotararea nr.4/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate,in vederea intocmirii unul Plan
Urbanistic Zonal-complex cladiri cu functiunea de turism si functiuni complementare,zona
Priloage. »

Domnul presedinte : « Daca are cineva intrebari,discutii ? »

Domnul Vaju : « Si aici am aceeasi problema pe care mi-am expus-o mai
deunazi.Daca vrem sa construim,haideti sa construim inteligent. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu
16 voturi pentru si 2 impotriva (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.5/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu,situat in Fagaras,in incinta Pietei
Agroalimentare,la parterul complexului hotelier,in vederea desfasurarii de activitati comerciale
cu profil alimentar. »

Domnul Dragos : « La comisia de comert am propus pretul de pornire de 20 Euro
in loc de 12 Euro,deoarece la urmatorul punct de pe ordinea de zi avem inchiriere prin licitatie
publica a unui spatiu,tot din incinta Pietei Agroalimentare,la care se solicita de catre Primaria
Fagaras,un pret de 5 lei/mp/zi,ceea ce reprezinta 150 lei/mp/luna,respectiv,35 Euro/mp/luna si
numai pe teren. »

Domnul Mija : « Trebuie sa tinem seama ca la Piata Agroalimentara sunt mai
multe magazine.Pretul de pornire trebuie sa fie acelasi si, daca este licitatie,poate sa se ajunga
la 100 Euro/mp/luna. »

Domnul Popa M : «In conditiile actuale cand se renegociaza toate chiriile,o
inchiriere de 20 Euro/mp,este imens.

Propun sa se porneasca de la 8Euro,mai ales ca este licitatie si este mai mult
decat suficient. »

Domnul Husea : « Fatza de cele spuse de dl.Popa M,as vrea sa lasam pretul de
12 Euro.cum s-a propus la comisia de comert. »
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Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu pretul de 12
Euro/mp/luna si se aproba cu 14 voturi pentru si 4 abtineri (18 consilieri prezenti),adoptandu-se
Hotararea nr.6/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren,situat in Fagaras,in incinta Pietei
Agroalimentare,in vederea desfasurarii de activitati comerciale cu profil alimentar. »

Domnul Duta : « Comisia economica a propus ca inchirierea sa fie pe 1 an de
zile,deoarece in bugetul pe anul viitor s-ar putea sa gasim resurse in asa fel incat sa incercam o
modernizare si o restructurare a spatiilor din Piata Agroalimentara.

A doua chestiune,propun ca pretul sa fie de 7 Euro/mp/luna pentru teren. »

Domnul presedinte :Supune la vot proiectul de hotarare,forma initiala,a
executivului,cu pretul de 5 lei/mp/zi si, se respinge cu 2 voturi pentru si 16 abtineri (18 consilieri
prezenti).

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea
facuta de dl.Duta,respectiv,pretul de 7 Euro/mp/luna,iar perioada de inchiriere,pe 1 an de zile
si,se aproba cu 17 voturi pentru si o abtinere (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.7/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului situat in
Fagaras,str.Combinatului,nr.8. »

Domnul Vlad : « La comisia de integrare europeana,am propus ca atribuirea in
folosinta gratuita sa fie pe o perioada de 5 ani. »

Domnul presedinte :Supune la vot proiectul de hotarare,forma
executivului,respectiv,10 ani atribuirea in folosinta gratuita si,se respinge cu 8 voturi pentru si 10
abtineri (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea
comisiei de integrare europeana,respectiv, atribuirea in folosinta gratuita,5 ani si,se aproba cu
13 voturi pentru,1 impotriva si 4 abtineri(18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.8/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi : « .Proiect de
hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN ZONA
PERIURBANA GALATI DIN MUNICIPIUL FAGARAS . »

Domnul Popa M : «As dori niste explicatii in acest sens. »

Domnul primar : «Punctele 9 si 10 de pe ordinea de zi fac referire la infrastructura
din Cartierul  Galati.Dvs.stiti ca avem o hotarare de consiliu prin care ne-am asociat cu Consiliul
Judetean Brasov care acesta a emis apoi o hotarare conform careia impreuna urmeaza sa
reabilitam structura soselei din Cartierul Galati.

Sigur ca aceasta lucrare ar putea incepe imediat ce temperatura de afara ne va
permite,adica in primavara acestui an,insa eu am considerat necesar ca inainte sa incepem
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reabilitarea covorului astfaltic,sa schimbam conducta de apa care este de 40 de ani si sa facem
si scurgerea apei pluviale,acestea nefiind prinse in proiectul initial de 1 mil.Euro.Este finantat de
Guvern in cursul anului 2007 si respectiv,2008.Drept urmare,am pornit la elaborarea Studiului
de Fezabilitate necesar pentru schimbarea conductei de apa si,respectiv,introducerea sistemului
de colectare a apelor pluviale.

S-a realizat acest Studiu de Fezabilitate.Din punct de vedere ethnic,urmeaza daca
se aproba acest lucru,prinderea in bugetul local a sumelor necesare pentru executia acestei
lucrari,in asa fel incat in primavera sa putem duce la indeplinire contractul de asociere cu
Consiliul Judetean Brasov pentru introducerea covorului astfaltic in cartierul Galati. »

Domnul Lukacs : « In acest proiect sunt cuprinse si bransamentele oamenilor sau
numai conducta ? »

Doamna Florina Opris-sef Birou Strategii : « Este vorba de conducta
principala,pana la limita de proprietate. »

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.9/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 10 de pe iordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si principalii indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii INFIINTARE CANALIZARE IN ZONA PERIURBANA GALATI DIN
MUNICIPIUL FAGARAS. »

Doamna Baki : « Studiul de Fezabilitate la orice investitie,se aproba si se face
inainte de proiect,nu ? »

Domnul primar : Raspunde afirmativ.

Doamna Florina Opris-sef Birou Strategii  : « Este vorba de canalizarea
pluviala.Canalizarea menajera este 75% finalizata. »

Domnul primar : « Am facut referire mai devreme ca,punctele 9 si 10 de pe
ordinea de zi au in vedere Studiul de Fezabilitate pentru schimbarea conductei de apa
si,respectiv,introducerea sistemului de colectare a apelor pluviale si pentru schimbarea
conductei de apa. »

Doamna Baki : « Este vorba de 19 mld lei. »

Domnul primar : « Asa reiese din Studiul de Fezabilitate.Va dati seama ca eu mi-
as dori sa fie de 1,9 mld lei,nu de 19 mld lei,dar licitatia a dictat pretul. »

Doamna Baki : «Aceasta firma mentionata in proiectul de hotarare este aceeasi
firma care a gresit proiectul de canalizare altadata,in Cartierul Galati ? »

Doamna Florina Opris-sef Birou Strategii : « De ce spuneti ca l-a gresit ? »

Domnul primar : « Va dati seama ca noi nu putem sa punem o sentinta in ceea ce
priveste o chestiune tehnica.Lucrarea din Cartierul Galati nu este una simpla si din punct de
vedere tehnic,am putea face o sedinta intreaga cu cei care se pricep la acest lucru.Este
adevarat ca este firma care a realizat proiectul pentru canalizarea Cartierului Galati.Intentia
noastra exact aceasta a fost,sa lucreze chiar cei care au proiectat canalizarea Cartierului Galati
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pentru ca este firesc ca cel care cunoaste harta subterana a Cart.Galati,sa fie tot cei care
realizeaza harta subterana in ceea ce priveste apa pluviala si conducta de apa.Aceasta nu
inseamna ca noi putem spune ce a fost bun si ce a fost gresit in acel proiect din punct de vedere
tehnic. »

Domnul Popa O : «Cat a costat Studiul de Fezabilitate si proiectul tehnic ?Banii
de unde ii luam :din bugetul local si pentru canalizarea pluviala si pentru apa,adica cei 14 mld lei
si cei19 mld lei ? »

Domnul primar : «Daca vrem sa realizam schimbarea conducteti de apa
si,respectiv, colectarea apelor pluviale,da,daca nu,nu.Este foarte simplu. »

Domnul preseidnte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu
16 voturi pentru si 2 impotriva (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.10/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 11 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea CALENDARULUI MANIFESTARILOR CULTURAL-
EDUCATIVE,SPORTIVE SI ARTISTICE de interes municipal,care se vor desfasura pe
parcursul anului 2009 in Municipiul Fagaras si,evidentierea fondurilor necesare in bugetul
local/2009. »

Domnul Duta : « Eu propun sa se voteze acest proiect de hotarare cu modificarile
facute la comisia de cultura,deoarece acolo s-au mai inclus inca 2-3 manifestari,fata de celelalte
comisii de specialitate. »

Domnul Dragos : « As vrea sa majorma putin suma alocata a celor 3 activitati
total distincte zic eu,invatamant,cultura si sport,la 5000 lei pentru fiecare activitate in parte,in loc
de 2500 lei. »

Domnul Duta : « Cei 2500 lei sunt dati pentru centrele bugetare ale
invatamantului,pentru sustinerea acelor manifestari obisnuite,adica diferitele lor concursuri
interne. »

Domnul presedinte :Supune la vot proiectul de hotarare in forma initiala si se
respinge cu 3 voturi pentru si 15 abtineri (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu
amendamentele comsisiei de cultura si,se aproba cu 17 voturi pentru si o abtinere (18 consilieri
prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.11/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 12 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind schimbarea ortografiei denumirii strazilor,care au in continutul lor litera î in loc
de â,ca urmare a revenirii la â in grafica limbii romane. »

Doamna Baki : « Schimbarea unei litere presupune o cheltuiala pentru fiecare
cetatean.Acest proiect de hotarare la care face referire intreg referatul,este din anul 1993.De
atunci s-au facut schimbarile acestea in limba si literatura romana.De ce numai acum aplicam
acest lucru ? »



14

Domnul presedinte : « Nu stiu de ce din anul 1993 nu s-a aplicat.Avem o
propunere care a fost prezentata si la comisiile de specialitate care comisii,n-au avut nicio
obiectie in acest sens. »

Domnul Duta : « Schimbarea acestor denumiri cu « â” inseamna modificarea
tuturor actelor.Or,cine suporta aceasta modificare,inclusive cartea de identitate si multe alte
acte?

Doamna Baki are dreptate.Inseamna niste cheltuieli foarte mari. »

Domnul Popa C : « Eu cred ca ar trebui sa decida cetateanul in acest sens. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 3 voturi pentru si 15 abtineri (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Prezinta punctul 13 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind numirea unui reprezentant in Consiliul Etic al Spitalului Municipal Fagaras. »

Domnul presedinte : « La acest proiect de hotarare e nevoie de vot secret.
Daca aveti propuneri pentru numirea unui reprezentant in Consiliul Etic al

Spitalului Municipal Fagaras. »

Se propun urmatorii consilieri :
1. d-na Baki Lucia ;
2. dl.Mehedintu Ion ;
3. dl.Tisca Marius.

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

1.d-na Baki Lucia
2dl.Mehedintu Ion = 6 voturi pentru ;
3.dl.Tisca Marius. = 9 voturi pentru.

Se reia votul secret intre :1. dl.Mehedintu Ion ;
     2. dl. Tisca Marius.

Domnul Husea-presedinte al comisie de validare :In urma votului secret,avem :
 1. dl.Mehedintu Ion = 8 voturi pentru ;
 2. dl. Tisca Marius = 10 voturi pentru.

Domnul presedinte :Prin urmare,dl.TISCA MARIUS este numit ca reprezentant
in Consiliului Etic al Spitalului Municipal Fagaras. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.12/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind angajarea unui numar de pana la 250 de someri in anul 2009,in baza Legii
nr.76/2002,actualizata. »
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Domnul presedinte :Eu as propune angajarea unui numar de pana la 250 de
someri,avand in vedere ca totusi este un an de criza financiara.”

Domnul presedinte :Alte discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare  proiectul de hotarare,forma
executivului si, se respinge cu 6 voturi pentru si 12 abtineri (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte :Spune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea
domnului presedinte de sedinta si,se aproba cu 11 voturi pentru si 7 abtineri (18 consilieri
prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.13/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 15 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind transformarea postului de consilier clasa I,grad D,in consilier clasa I,gradul
Asistent,treapta 3. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.14/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 16 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind stabilirea domeniilor de activitate pentru munca in folosul comunitatii. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.15/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind aprobarea participarii Municipiului Fagaras ca membru cu drepturi depline al
Camerei de Comert si Industrie Romania-Luxemburg. »

Domnul Duta : « La trei comisii de specialitate,din cate stiu eu,acest proiect de
hotarare nu a primit aviz favorabil.Nu stiu daca mai are rost sa-l supunem la vot. »

Domnul presedinte : « Fiind pe ordinea de zi,acest punct,il vom supune spre
aprobare. »

Domnul viceprimar : « Propun sa excludem art.2 din proiectul de hotarare. »

Domnul Vaju : « Sistemul cameral este un sistem benevol.In momentul in care
vine o societate san e ceara niste bani,ca san e dea niste informatii,acesta este deja un
business al cuiva.

Va spun in calitate de director al Camerei de Comert ca,sistemul cameral din
Uniunea Europeana se face pe baza de voluntariat.”

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare,forma
executivului si,se respinge cu 3 voturi pentru si 15 abtineri (18 consilieri prezenti).
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Domnul presedinte : Prezinta punctul 19 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind achitarea platii folosintei pentru perioada 07 martie-30 august 2008,in ceea ce
priveste imobilul situat in Fagaras,str.Libertatii,nr.4,apartinand Parohiei Evanghelice. »

Domnul Duta : « Eu propun sa amanam proiectul de hotarare deoarece exista
urmatoarea problema :in momentul in care s-a facut preluarea,aceasta preluare trebuia facuta in
asa fel incat sa se intocmeasca un act privitor la imbunatatirile pe care Consiliul local si Primaria
Fagaras le-a adus  acestei cladiri ;dupa ce se face aceasta situatie,se vede exact cati bani au
fost investiti in acea activitate,dupa care urmeaza sa ne reglam conturile cu ei. »

Domnul Husea : « Este vorba de art.5 din Decizia de retrocedare. »

Domnul primar : « Eu sustin acest proiect de hotarare.Suntem intr-o relatie cu
comunitatea sasilor care detine aceasta cladire si cred ca ar fi bine sa nu o stocam.Din punctul
meu de vedere,in momentul retrocedarii,legea spune ca timp de 5 ani proprietarul se obliga sa
pastreze destinatia de scoala,dar sigur ca,are dreptul la o chirie,iar cuantumul chiriei in mod
normal,este dat prin lege.Ulterior,stiu ca s-a negociat cu Parohia Evanghelica si s-a diminuat din
cuantumul prevazut de lege.Faptul ca noi am incheiat contractul din luna septembrie 2008
pentru ca scoala a inceput din luna septembrie ,dar scoala aceea este acolo de zeci de ani si,pe
timpul vacantei,proprietarul nu a avut cum sa desfasoare o alta activitate acolo,mi se pare putin
fortat din partea noastra.

Pe de alta parte,eu as spune ca nu respingem acest proiect de hotarare si nici sa
nu-l amanam,ci sa introducem acel articol 5 din Comisia de retrocedare care se va adauga
hotararii de astazi,spunand ca titularul are obligatia de a plati fostului detinator,adica municipiului
Fagaras,contravaloarea adaugirilor ulterioare preluarii abuzive si noi stabilim in aceasta
perioada,in baza documentelor contabile,ce anume s-a investit si s-a reparat acolo,ce valoare ar
fi si atunci,probabil ca ne scadem la un moment dat o anumita valoare. »

Domnul Popa M. : « Sunt de acord cu ce spune dl. primar. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea
facuta de dl primar si,se aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea
nr.16/28.01.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 20 de pe ordinea de zi : « Raportul anual al
primarului privind starea economica,sociala si de mediu a Municipiului Fagaras. »

Domnul primar : « Am cerut colegilor mei ca in mapa urmatoarei sedinte de
consiliu sa va pun la dispozitie toate cifrele anului 2008 tocmai pentru a va face o imagine
asupra veniturilor si cheltuielilor pe care le-am avut si le-am executat. Va multumesc. »

Domnul presedinte :Prezinta punctul 21 de pe ordinea de zi : « Informare privind
activitatea Politiei Fagaras in anul 2008.
     Prezinta:Comisar-sef,SORIN MELINTE

Domnul primar:”Dl.comandant al Politiei Fagaras-Melinte Sorin,este bolnav,nu a
putut fi present la aceasta sedinta.Ramane pentru data viitoare sa se dezbata acest punct de pe
ordinea de zi.”

Domnul presedinte :Prezinta punctul 1 de  la  « Suplimentare » : « Proiect de
hotarare privind utilizarea temporara a disponibilitatiilor fondului de rulment. »
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Domnul primar : « Eu mi-am facut datoria in a sustine pe jumatate acest proiect
de hotarare,in sensul ca legea permite acest lucru,dar pe de alta parte,observati,eu nu am
semnat aceasta initiativa tocmai pentru ca din punctul meu de vedere este imposibil sa
recurgem la acest lucru. »

Doamna Prescure : « Este vorba de aprobarea utilizarii a sumei de 500,00 mii lei
pentru plata salariului al 13-lea pe anul 2008,pentru angajatii aparatului propriu al primarului,a
Serviciului Public de Evidenta a persoanelor,a Bibliotecii Municipale,a Serviciului Public de
Administrare a Domeniului Public si Privat,a Serviciului Public de Asistenta Sociala,a Seviciului
Public de Politie Comunitara,a Casei Municipale de Cultura,precum si a Muzeului Tarii
Fagarasului. »

Domnul presedinte : « Anul acesta,angajatii Primariei Fagaras au beneficiat de
bonusuri,in afara salariilor ? »

Domnul primar : « Din clipa in care eu am venit in primaria Fagaras in calitate de
primar,nu au beneficiat de alte bonusuri decat cele prevazute de lege si trebuie sa spun ca nici
de cele prevazute de Contractul Colectiv de Munca.Erau niste prevederi in acest contract pe
care eu analizand posibilitatea bugetului local,am considerat ca nu este posibil sa le dam si, era
vorba  de 3 transe de prima de tinuta pe care practic,eu nu le-am atribuit-o,asa cum scria in
Contractul Colectiv de Munca. »

Domnul presedinte : « Dar aveti cunostinta daca alti bugetari au beneficiat de
aceste drepturi ? »

Domnul Duta : « Al 13-lea salariu in sistemul bugetar este obligatoriu.Cu ce nu
sunt eu de acord este faptul ca fondul de rulment al institutiei este folosit pentru al 13-lea
salariu.In momentul in care se vor face incasari suficiente in asa fel incat sa existe bani pentru al
13-lea salariu,se va aplica si acest lucru. »

Doamna Prescure : « Este vorba de utilizare temporara,nu definitiva din acest
fond de rulment. »

Doamna Judele : «Nu putem afirma ca venim aici rupti de realitatea din jur si nu
urmarim stirile,ceea ce se intampla.In momentul in care exista o lege de exemplu,privind
cresterea salariilor in invatamant,inclusiv al 13-lea salariu,care probabil se va amana in cel mai
fericit caz si ni se solicita sa intelegem faptul ca este criza financiara,ca nu sunt bani etc.,eu nu
pot sa-mi imaginez ca exista vreun sector rupt de ceea ce se intampla si nu mi se pare firesc sa
se solicite sacrificii numai pentru anumite sectoare bugetare si altii nu.Sunt de acord cu dl
Duta. »

Domnul presedinte : «Proiectul de hotarare face referire la acel fond de rulment
daca pentru perioada temporara luam aceste sume de acolo sau nu. »

Domnul Popa M : «Daca am stabilit legalitatea,noi avem in fata un proiect de
hotarare prin care se stabileste sursa de unde provin banii respectivi.Vreau sa va spun ca din
acest punct de vedere,invatamantul e invatamant,iar primaria e cu treaba ei si, fiecare din ele
sunt cu resursele lor.Vreau sa va spun de exemplu ca,la Administratia Financiara Fagaras s-a
dat al 13-lea salariu cu niste sume exorbitante. »
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Domnul Husea : « Doamna Prescure ne-a spus ca fondul de salarii pe anul trecut
a fost de 30 mil.lei.Al 13-lea salariu fiind de 500,00 mii lei,daca il inmultim cu 12 luni,ar fi trebuit
sa fie un fond de vreo 6 mil. Lei. »

Doamna Prescure : « Este vorba de tot ce tine de primarie si de unitatile
subordonate ei. »

Domnul presedinte : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se respinge
cu 7 voturi pentru si 11 abtineri (18 consilieri prezenti).

Domnul presedinte : Prezinta punctul 2 de la « Suplimentare » : « Proiect de
hotarare privin inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu situat in holul Spitalului Municipal
Fagaras. »

Domnul Popa O : « Propun sa votam acest proiect de hotarare pentru ca este
pentru a 9-a oara depus la mapa. »

Domnul primar : «Eu am analizat foarte bine aceasta problema.Consider in
continuare ca se impune prezenta unui chiosc in holul Spitalului Municipal Fagaras. »

Domnul Dragos : « Si eu sustin acest proiect de hotarare. »

Domnul presedinte : « Este un amendament al dl.Husea,si anume, 12
Euro/mp,ca pret. »

Domnul presedinte :  Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (18 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.17/28.01.2009.

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, DIR.D.A.P.L.
       CUPU LUCIAN         LAURA GIUNCA

PJ/PJ.


