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H O T A R A R E A  nr.ll6  
din data de 28 mai 2020

privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data
de 30 APRILIE 2020 (ordinara)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă ordinară,

Ţinând seama de procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 aprilie 2020 al Consiliului 
Local al Municipiului Fagaras ,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a 
Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) 
lit. a) din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă conţinutul procesului -verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras din data de 30 APRILIE 2020, şedinţa ordinara, conform anexei avand 7 file, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire şi se comunică celor interesaţi de către 
Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic( CL)..

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general,
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Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,..... împotriva...... , abţineri.....
Consilieri in funcţie -17  
Consilieri prezenţi -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar şedinţă 
lex. Colecţie 
tex. Prefectură 
lex. Primar 
lex. Secretar 
lex. Afişare
lex pentru site secţiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale şedinţe CL

Cod: F-50
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PROCES-VEREAL

încheiat azi, 30 A P R IL IE  2020, in şedinţa O R D IN ARA a Consiliului Local 
Fagaras, şedinţa convocata in conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, 
alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Şedinţa a avut loc in sala de şedinţe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 11:00.

D om n ul p reşed in te  de sed in ta-L ascu  Iulian: anunţa ca şedinţa este legal 
constituita, fiind prezenţi 16 consilieri si 1 absent: dl.Ciont Valentin.

D in p a rte a  p rim ărie i participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, d-na secretar 
general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante.

D om n ul p rim ar:’’Datorita perioadei declarării stării de urgenta in care ne aflam 
generata de apariţia pe teritoriul României a coronavirusului SARS-COV-2, in vederea 
diminuării riscului de transmitere a acestuia, va propun ca astazi sa se desfasoare la fel ca si 
luna trecuta (martie 2020), toate cele 6 comisii de specialitate ale consiliului local (cate o 
jumătate de ora fiecare comisie de specialitate), pentru a dezbate proiectele de hotarari, 
inclusiv cele de pe ordinea de zi supliemnatara, după care, imediat sa se desfasoare si şedinţa 
ordinara. Fac aceasta propunere tocmai in ideea de a respecta masurile necesare acestei 
situaţii de urgenta in care ne aflam, cu respectarea distanţării sociale, purtând masca si 
mânuşi de protecţie si veţi completa fiecare cate o declaraţie pe proprie răspundere.

D om n u l presedinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

D om n ul p reşed in te: P rezin tă  si su p un e sp re  aprob are ord in ea de zi, după 
cum  u rm eaza:

i . Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Fagaras din data de 31 M ARTIE 2020 (ORD IN ARA).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n u l p reşed in te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

2. Proiect de hotărâre privind stab ilirea  im po zitelor şi taerelor locale pen tru  
anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie comunicat de M.F.P.
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Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

3. Proiect de hotărâre pri vind aprobarea execuţiei b u g ete lo r into em ite  pe cele  
d ou ă secţiun i p en tru  tr im e stru ! I 2020 Ia data de 31,0302020.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe 
anul 2020.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

5 .Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.182/2020 a 
Autorităţii de Management pentru POR aferentă proiectului "M od ern izarea  co rid o ru lu i 
de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraş”.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

6. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr. 156/2020 a 
Autorităţii de Management pentru POR aferentă proiectului"Reafoilitarea, modernizarea 
şi dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal ”Dr.Aurel Tulbure” 
Făgăraş."

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

7. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în Dosar nr.3.069/226/2019 aflat 
pe rolul Tribunalului Braşov în care Municipiul Făgăraş are calitatea de apelant în 
contradictoriu cu ACHIMESCU OCTAVIAN VASILE -  Obiectul dosarului fiind fond funciar.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te : Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).
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3 . Proiect de hotărâre prhind modificarea şi completarea Anexei la HCL.nr.227/2015, 
în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru 
agenţi economici în Municipiul Făgăraş.

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.i din 
HCL.nr.47/19.02.2020, precum şi acoperirea parţială a pierderilor induse de prestarea 
serviciului public de producţie, transpoert, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru 
populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, înregistrate de S.C.ECOTERM S.A. 
Făgăraş, în faliment, pentru luna februarie 2020.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea 
Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, 
aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului 
Făgăraş.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

11. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (MAI 
2020).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie).

Domnul preşedinte:” La punctul „Suplimentare” avem următoarele proiecte de 
hotarari:

1.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public 
identificat la poziţia 1219 din domeniul public al Municipiului Făgăraş, inscris in 
CF.nr.100075 Fagaras,în suprafaţă de 3.536 mp, situate în Făgăraş, Sos.Combinatului, nr.iA, 
in vederea formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerinţelor impuse de CNI in 
vederea finanţării edificării unei baze sportive de TIP 1.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.



D om n ul p reşed in te: Supune sure aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct 
suplimentar si se aproba in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 
consilieri in funcţie).

2. Proiect de hotărâre prHnd dezmembrarea imobilului teren-domeniu public 
identificat la poziţia 815 din domeniul public al Municipiului Făgăraş, Înscris in 
CF.nr.106338 Fagaras în suprafaţă de 34.242 MP, SITUAT IN Fagars, str,Combinatului, 
nr.iA -  Parc Regina Maria, in \ederea formarii unei parcele construibile care sa corespunda 
cerinţelor impuse de CNI in vederea finanţării edificării unei baze sportive de TIP 1.

Discuţii, intrebari? Nu sunt. -

D om n ul p reşedin te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 
suplimentar si se aproba in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 
consilieri in funcţie).

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare ordinea de zi per sansamblu, precum si 
ordinea de zi suplimentara si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri 
prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu-se H otararea  n r.10 1/30 .04.2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctu l 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras 
din data de 31 M ARTIE 2020 (ORDINxăRA).”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu- 
se H o tararea  n r .102/730.04.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctu l 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind sta b ilirea  im p o zite lo r  şi taxe lo r locale  p en tru  an ul 2021, ca urmare a 
indexării cu indicele de inflaţie comunicat de M.F.P.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n u l p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu- 
se H o ta ra rea  n r .1037/30.04.2020.

D o m n u l p reşed in te: Prezintă p u n ctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind aprobarea execu ţie i b u g e te lo r întocm ite pe cele d ou ă secţiun i pentru 
tr im e stru l I 2020 la  d ata  de 31.0 3.20 2 0 .”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.
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D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aprobi in 
unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu- 
se H otararea  H1M04//30.04.202.0.

Dornrml p reşed in te: Prezintă p u n ctul 4 de ne ordinea de zi:” ^roiect de hotărâre 
privind re ctifica rea  b u g e tu lu i M unicipiului Făgăraş p e  an ul 2020.”

D om nul p rim a r:” La acest proiect de hotarare avem si o completare.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarea 
acestuia si se aproba in unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri 
in funcţie), adoptandu-se Hotararea nr.i05//30.04.2020.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de 
Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.182/2020 a Autorităţii de Management pentru 
POR aferentă proiectului "Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată 
în zona industrială a Municipiului Făgăraş".

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul p reşed in te : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 
voturi pentru si 3 abţineri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru si dl.Motoc Alexandru 
(16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu-se Hotararea 
nr.io6//30.04.2020.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:" Proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de 
Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.156/2020 a Autorităţii de Management pentru 
POR aferentă proiectului"Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraş."

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 
voturi pentru si 3 abţineri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu Alexandru si dl.Motoc Alexandru 
(16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu-se Hotararea
MM07//30.04.2020.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:" Proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat în Dosar nr.3.069/226/2019 aflat pe rolul Tribunalului Braşov 
în care Municipiul Făgăraş are calitatea de apelant în contradictoriu cu ACHIMESCU 
OCTAVIAN VASILE -  Obiectul dosarului fiind fond funciar.”

Domnul Maîene:"As face precizarea ca in hotararea consiliului local la art.i sa se 
adauge inca un aliniat in care sa se mentioneaze ca in termen de 5 zile după fiecare termen de



judecată, apărătorul, desemnat la art 1 :a prezinte o situaţie privind susţinerile fiecărei părţi în 
şedinţa de judecată precum şi dispoziţiile instrnţei pentru următorul termen.

Discuţii, Întrebări? Nu sunt.

QuiimuLpreseriinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul 
dl.Malene Petru si se aproba cu 12 voturi pentru si 4 abţineri: dl.Alexandru Florin, dl.Mazilu 
Alexandru, dl.Motoc Alexandru si dl.Poparad Cosmin (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in 
funcţie), adoptandu-se H o ta ra re a  11F.108//3G.04.2020.

D om n ul preşedin te: Prezintă p u n ctul 8 'de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind modificarea şi completarea Anexei la HCL.nr.227/2015, în sensul aprobării 
modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici în 
Municipiul Făgăraş.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul preşedin te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si 1 abţinere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in 
funcţie), adoptandu-se H o ta ra rea  nr.i09//30.04.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind modificarea şi completarea Art.i din HCL.nr.47/19.02.2020, precum şi acoperirea 
parţială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transpoert, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate 
în preţ/tarif, înregistrate de S.C.ECOTERM S.A. Făgăraş, în faliment, pentru luna februarie 
2020.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si 1 abţinere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in 
funcţie), adoptandu-se H o ta ra re a  n r .u o / / 3 0 .04.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de 
exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparţinând domeniului privat 
şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu- 
se H o tararea  n r .n 1 / / 3 0 .04.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind- alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (MAI 2020).”
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. Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si 1 abţinere: dl.Male.pe.Petru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), 
adoptandu-se H o ta ra re a  nr.ii2//3G ,04.2Q 20.

D om nul p reşed in te : Prezintă pun ctul 1 de la „S u p lim en tare:” Proiect de 
hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziţia 1219 
din domeniul public al Municipiului Făgăraş, inscris in CF.nr. 100075 Fagaras,în suprafaţă de 
3.536 mp, situate în Făgăraş, Sos.Combinatului, nr.lA, in vederea formarii unei parcele 
construibile care sa corespunda cerinţelor impuse de CNI in vederea finanţării edificării unei 
baze sportive de TIP 1

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu- 
se Hotararea nr.H3//30.Q4.2020.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare:” Proiect de 
hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren-domeniu public identificat la poziţia 815 din 
domeniul public al Municipiului Făgăraş, inscris in CF.nr. 106338 Fagaras în suprafaţă de 
34.242 MP, SITUAT IN Fagars, str,Combinatului, nr.lA -  Parc Regina Maria, in vederea 
formarii unei parcele construibile care sa corespunda cerinţelor impuse de CNI in vederea 
finanţării edificării unei baze sportive de TIP 1.”

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate -  16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 17 consilieri in funcţie), adoptandu- 
se Hotararea nr.H4//30.04.2020.

Domnul preşedinte: Mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările 
şedinţei.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
LASCU îy ţJ A

J'Vv

PJ.
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