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PROCES-VERBAL

Incheiat azi,8 OCTOMBRIE 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 16 :00.

Domnul presedinte de sedinta-Ioan Barbuti,anunta ca sedinta este legal
constituita,fiind prezenti 15 consilieri,absenti-4 :d-na Judele Michaela,dl.Mehedintu Ion,dl.Pintea
Cornel si dl.Popa Cornel.

Participa :reprezentanti ai mass-mediei locale.

Din partea Primariei participa :dl.primar-Constantin Sorin Manduc,dl.viceprimar-
George Catalin Cirje,dl.secretar-Emil Mocan,director economi-d-naVictoria Prescure,sef Birou
Strategii,Programe,Achizitii Publice-d-na Florina Opris si director D.A.P.L.-d-soara Laura
Giunca.

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 (15 consilieri prezenti).

2. Proiect de hotarare privind asocierea Municipiului Fagaras cu Judetul Brasov,in
vederea realizarii in comun a unor lucrari,respectiv modernizarea DJ 104 si a DJ 104 D,sector
intravilan.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (15 consilieri prezenti).
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3. Proiect de hotarare privind acceptul Municipiului Fagaras pentru reabilitarea Cetatii
Fagarasului si acordul de lansare a unui concurs international de solutii.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (15 consilieri prezenti).

Domnul presedinte : »Mai avem un punct pe ordinea de zi,sosit acum de ultima
ora si anume.un proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local
nr.41/25.08.2008.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se
aproba in unanimitate (15 consilieri prezenti).

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 ordinii de zi si se aproba in
unanimitate (15 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.66/08.10.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind asocierea Municipiului Fagaras cu Judetul Brasov,in vederea realizarii in comun
a unor lucrari,respectiv modernizarea DJ 104 si a DJ 104 D,sector intravilan. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi si se aproba in
unanimitate (15 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.67/08.10.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind acceptul Municipiului Fagaras pentru reabilitarea Cetatii Fagarasului si acordul
de lansare a unui concurs international de solutii. »

Domnul Duta : « Stiti ca incercam sa gasim fonduri pentru reabilitarea Cetatii
Fagarasului.

Exista doua variante :una dintre variante este sa reabilitam Cetatea Fagarasului si
centrul vechi pe fonduri structurale.Am putea obtine pana undeva la 20 milioane de Euro.

Din cate stiu,ni s-a spus ca a avut loc o intrevedere la Primaria Fagaras,de la
Consiliul Judetean Brasov.Exista posibilitatea ca pana la sfarsitul luni decembrie a.c.,direct la
Cisia Europeana,la Consiliul European,sa se poata obtine finantari pentru astfel de reabilitari pe
aceasta parte de infrastructura la monumente istorice si pentru proiectele de dezvoltare
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regionala pana undeva intre 60 si 80 milioane Euro.Se pare ca exista acum la sfarsitul lunii
decembrie a.c.,o sesiune de aplicare ,de astfel de proiecte.

In momentul in care am luat legatura cu dumnealor,adica cu cei de la Bruxelles,ne-
au trimis niste materiale.O prima baza pe care ar trebui sa mergem,este sa ne dam acceptul
pentru asa ceva,cu aceasta reabilitare.

Vreau sa va spun tuturor ca nu sunt foarte increzator ca se va putea rezolva,dar
ideea este ca trebuie sa incepem de undeva si atunci,noi Consiliul local ne dam un accept ca
vrem sa mergem pe aceasta cale,iar primul pas,indiferent care va fi acela,este sa organizam un
concurs de solutii care sa prevada alegerea unei anumite firme de arhitectura,de urbanism,in
care sa ne spuna cam ce ar putea sa se faca cu aceasta Cetate a Fagarasului,ce ar trebui sa fie
facut  cu  centrul  vechi  al  acestui  oras  si  care  ar  fi  posibilitatile  de  dezvoltare  a  potentialului
turistic.Nu numai aceasta firma straina este interesata de asa ceva.In ultimul an au venit mai
multe firme pentru aceasta problema.Exista o firma,de exemplu, cu un potential deosebit,la
Bucuresti,care a reabilitat Muzeul Brukental si zona centrului vechi al orasului Sibiu.Am zis ca
cea mai buna solutie este organizarea acestui concurs de solutii.Deci,deocamdata noi acceptam
in Consiliul local pe ce cale mergem,urmand ca,in urma acestui concurs de solutii pe care-l
facem,sa-l incredintam firmei castigatoare pentru studiu de fezabilitate,fiind primul pas inainte de
a face proiectul tehnic pentru obtinerea banilor.

Pe baza studiului de fezabilitate se poate angaja apoi,o firma de consultanta de
obtinere de fonduri,fie o firma externa si sa participam la o aplicatie pe fonduri direct externe la
Comisia Europeana,fie pe fonduri structurale.

Hotararea Consiliului local as face-o putin mai larga si mai aplicata pe ceea ce
vrea Bruxellex-ul  si anume,la art.1 : « Municipiul Fagaras isi declara disponibilitatea pentru
reabilitarea Cetatii Fagarasului,a centrului istoric si valorificarea potentialului turistic al orasului si
a zonei limitrofe » :,iar la art.2 : «se aproba organizarea concursului de solutii cu tema « Studii
si idei pentru reabilitarea Cetatii Fagarasului si perimetrului istoric » in vederea valorificarii
potentialului turistic al orasului si a zonei limitrofe. »

In momentul in care se vor face demersurile pentru a demara acest concurs de
solutii,sigur ca in comisia de integrare europeana,comisia economica si in alte comisii de
specialitate,se va organiza o dezbatere (poate saptamana viitoare),cu privire la tema pentru
concurs. »

Domnul Popa M : « Este in regula,insa nu putem sa mai aprofundam cel putin la
art.2 si anume,sa spunem in ce consta centrul istoric,ca sa fie foarte clar spus pentru ca
perimetrul Cetatii Fagarasului inseamna promenada si,la zona limitrofa sa spunem cate
ceva.Deci,sunt doua probleme distincte si daca nu le tratam distinct,va fi destul de
complex,pentru ca avem nevoie de specialisti si alte persoane care sa se ocupe de Ce tate. »

Domnul Duta : « Pe finantarea aceasta europeana de la Bruxelles,suma este
globala pentru ca este vorba de un proiect regional,in care vor fi cuprinse si mai multe
posibilitati.

Daca mergem pe fondurile structurale atunci,automat va trebui sa despartim cele
doua activitati deoarece,din cate stiu eu,exista bani separat pentru reabilitarea monumentelor
istorice si separat,pentru zonele acestea de infrastructura pentru centrele vechi si atunci,putem
sa aplicam si pe o parte,si pe cealalta,in asa fel incat sa obtinem bani mai multi. »

Domnul Vâju : «As vrea sa va spun ca mai exista un plan,proiect,tot pana la data
de 31 decembrie a.c. si anume « Program Operational Regional »in care asezarile urbane gen
Municipiul Fagaras,pot sa acceseze fonduri pana la 134.000 lei si acest program are 6 axe.Este
o parere de-a mea si as vrea sa o luati in considerare. »
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Domnul Mija : « Reabilitarea aceasta se refera si la Crama Cetatii Fagarasului ? »

Domnul primar : « In principiu,sigur ca se refera si la Crama Cetatii
Fagarasului.Cat priveste Crama,este un litigiu prelungit.Din punctul nostru de vedere,chiriasul
este de buna credinta in momentul acesta,dar are relatie contractuala cu cel care « s-a dat drept
proprietar »pana la aceasta ora,in fata caruia Municipiul Fagaras a castigat procesul si practic,in
momentul in acesta trebuie sa luam in discutie ca nu ne impiedica nimic ca in momentul in care
obtinem finantare,sa reziliem acel contract.De fapt,o relatie contractuala intre aceasta firma si
noi,nu exista in momentul acesta,dar acest subiect nu face acum parte din aceasta sedinta,din
aceasta ordinea de zi. »

Domnul presedinte : « Revenind la subiectul nostru de pe ordinea de zi,este
vorba de rastaurarea si restructurarea patrimoniului cultural. »

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (15 consilieri prezenti),adoptandu-se Hotararea nr.68/08.10.2008.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi : « Proiect de
hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.41/25.08.2008. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in
unanimitate (15 voturi pentru),adoptandu-se Hotararea nr.69/08.10.2008.

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, SECRETAR,
Ioan Barbuti Emil Mocan

PJ/PJ.


