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PROCES-VERBAL

Incheiat azi,9 APRILIE 2009,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-Dragos Ioan Vichente anunta ca sedinta
este legal constituita,fiind prezenti 15 consilieri,absenti-4 consilieri:d-na Baki
Lucia,dl.Cupu Lucian,dl.Pintea Cornel si dl.Popa Ovidiu.

Participa:reprezentanti ai mass-mediei locale.

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

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

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe
anul 2009.

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 hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a
suprafeţei de 3.250 mp.,teren situat în Făgăraş,B-dul Unirii,destinat obiectivului – parcări
auto.

Discutii,intrebari ?Nu sunt.
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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 aprobarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe
anul 2009. »

Discutii,intrebari ?Nu sunt.

Domnul presedinte :Supune spre aprobare proiectul de hotarare si
se aproba cu 13 voturi pentru si 2 abtineri (15 consilieri prezenti),adoptandu-se
Hotararea nr.69/09.04.2009.

Domnul presedinte :Prezinta punctul 2 de  pe  ordinea  de
zi : « Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a suprafeţei
de 3.250 mp.,teren situat în Făgăraş,B-dul Unirii,destinat obiectivului – parcări auto.”

Domnul Mija:”Cine face parcarile,cel care castiga concesiunea
respective sau le face Primaria Fagaras?

Doamna Florina O-sef Birou Strategii:”In Studiul de
oportunitate este clar specificat.Parcarile vor fi edificate de cel care va castiga
licitatia.Acea linie bugetara de la lista de investitii am prevazut-o in idea in care daca la
licitatie nu va participa nimeni,sa avem asigurata linie de finantare pentru a le face noi
aceste parcari.In conditiile in care se adjudeca,concedentul castiga,isi face parcarile,se va
face rectificare de buget,iar suma respective va trece pe alte capitole.”

Domnul presedinte:”Daca aveti propuneri pentru membrii
comisiei privind concesionarea prin licitatie publica deschisa?Este nevoie de vot secret
in acest sens.”

Se fac urmatoarele propuneri:

1.dl.Dragoiu Ghe.Tiberiu;
2.dl.Vlad Ioan;
3.dl.Carpinisan Radu Cosmin;
4.dl.Mehedintu Ion.

Domnul Husea-presedinte al comisiei de validare:”In urma votului
secret avem:

1.dl.Dragoiu Ghe.Tiberiu=15 voturi pentru;
2.dl.Vlad Ioan=15 voturi pentru;



3

3.dl.Carpinisan Radu Cosmin=15 voturi pentru;
4.dl.Mehedintu Ion=15 voturi pentru.

Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare
per ansamblu si se aproba in unanimitate (15 consilieri prezenti)adoptandu-se Hotararea
nr.70/09.03.2009.

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, SECRETAR,
DRAGOS IOAN VICHENTE           EMIL MOCAN

PJ/PJ.


