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H O T Ă R Â R E A n r . 5 8  
din data de 31 martie 2020

-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din
data de 19 FEBRUARIE 2020 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în şedinţă,
întrunit în şedinţă ordinară,

Ţinând cont de procesul-verbal al şedinţei extraordinare-de îndată din data de 26 februarie 2020 
a 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 19 FEBRUARIE 2020 (ordinară), conform anexei avand 16 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).
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Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, împotriva..... , abţineri
Consilieri in funcţie -18  
Consilieri prezenţi -1 7

Prezenta hotărâre se comunică:

- tex. Dosar şedinţă
- tex. Colecţie 

tex. Prefectură
- lex. Primar
- tex. Secretar
- tex. Afişare

tex pentru site secţiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale şedinţe CL

Cod: F-150
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P R O C E S - V E R B A L

V . „  •

încheiat azi, 19 FEBRUARIE 2020, in şedinţa ORDIN 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 16:00.

D om n ul p reşed in te  de sed in ta-E rcau  Bruno: anunţa ca şedinţa este legal 
constituita, fiind prezenţi 17 consilieri si 2 absenţi: dl.Cavrila Dan, dl.Negrila Ion si dl.Pintea 
Cornel.

Dini p a rte a  p rim ărie i p articip a: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.\iceprimar- 
Clont Dan Valentin, d-111 secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Ciprian Tetiu-director 
Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, 
din partea Compartimentului Audit-d-na Lucretia Dima si dl.Marcel Ghircoias si din partea 
Compartimentului Utilitate Publica-d-na Ioana Hartoaga.

D om n ul preşedinte: Propun sa se modifice ordinea de zi si anume, punctul 1 de la 
„Suplimentare” sa devină primul punct al ordinii de 7} propriu-zise.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşedin te: Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate- 
16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie), astfel, in acest caz, 
schimbandu-se numerotarea punctelor de pe ordinea de zi propriu-zisa, in monetul in 
care se dezbat si se voteaza proiectele de hocarari inscrise pe ordinea de zL”

D om n ul preşedin te: P rezin tă  si su p u n e spre aprob are o rd in ea  de zi, după. 
cum  u rn ieaza:

1.Proiect de hotărâre privind -.probarea procesului-’ erbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Fagaras din dala de 30 IAN U ARIE 202-. (O RD IN AR Ă).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n u l p reşed in te: Supune spre aprobare înscriere, pe ordinea de zi si se vproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 con-ilicri in funcţie).

2 .Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al Municipiului. Făgăraş
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Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba
in uranimitate-16 voturi pentru 06  consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

3. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului ’’Stadion - lotul I”, imobil 
situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.262 mp şi prima înscriere a imobilului ’’Stadion -  lotul 
II”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraş, în 
suprafaţă totală de 15.427 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la 
domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi completarea Inventarului Bunurilor ce 
aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşedin te: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

4 .Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru 
imobilul teren -  intravilan în suprafaţă de 306 mp, situat în Făgăraş, Al. Livezii, nr. 10A, 
înscris în CF 106354 Făgăraş, proprietatea Municipiului Făgăraş, aprobat la vânzare.

Discuţii, intrebari? Nu .unt.

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 19 consilieri in funcţie).

5 .Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru 
imobilul teren -  intravilan în suprafaţă de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraş, 
proprietatea d- lui Sfecli*? Traian şi d-nei Sfecliş Vasilica (soţie), situat în Făgăraş, str. 
Tăbăcari, nr. 13, aprobat la cumpărare.

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 19 consilieri in funcţie).

6 .Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 
pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraş, situat în 
Făgăraş, str. Podului, nr.i, ap.2, proprietatea d-nei Tril Claudia, ce va avea destinaţia de 
’’locuinţă socială”, aprobat la cumpărare.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi i se apreba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).



'/.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 
pentru imobilul teren intravilan, în suprafaţă de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 
Făgăraş, proprietatea d-lui Golaşiu Corneliu şi a d-nei Golaşiu Ileana, situat in Fagaras, la 
intersecţia străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiţiei amenajare 
parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

8. Proiect de hotarare privând aprobarea  ̂ cuantumului chiriilo. pentru folosinţa 
locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în 
Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

9. Proiect de hotarare privând aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii "E xtindere can&iiznre m enajeră, s tr .S a lcâm u lu i din 
M un icip iu l Făgăraş".

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 (io consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

10. Proiect de hotarare privând modificarea şi completarea HCL.nr.68/2017 privând 
aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură şi condiţiile de 
refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraş.

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-i 6 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

ii.Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL.nr.106/2019 privind 
implementarea procesului de bugetare participativă h  nivelul Municipiului Făgăraş, pentru 
anul 2020.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si sc aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi zi 19 consilieri in funcţie).

12. Proiect de hotarare privind durea în admimmrare a serviciului de transport public 
local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico- 
edilitare aferente sîstemi lui de transport public local în Municipiul F. 0ărrş, către Serviciul 
de Transport Public Lccal în Municipiul Făgăraş.



Discuţii, întrebări? Nu-sunt.

Dom ni 
in unanimitate

r î preşedinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba
16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcrie).

13.Proiect de hotarare prirind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor 
demersurilor, în vederea dobândirii personalităţii juridice de către "ASO CIA ŢIA  PENTRU 
DEZVOLTARE XNTERCOM UNITARĂ ’ -  F ii  M ÎCR O REG IU N EA ŢARA 
FĂGĂRAŞULUI".

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D om n ul preşedinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

14.Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care sa reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.43/2020 a 
Autorităţii d  ̂ Management pentru POR, aferentă proiectului "M od ern izarea  Şcolii 
G im naziale  jir .7  şi a re ţe lei de străzi urban e, în  ved erea  cre şte rii ca lită ţii vieţii în  
M unicip iui F ă g ăra ş” .

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D om n ul preşedin te: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

15.Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACO V1ŢEI pentru 
artera stradală nou creată din Şoseaua Combinatului.

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D om n ul p reşedin te: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

16. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Om 
de funcţii, p re cu m  şi sta b ilirea  sale rula»* de b ază pen tru  
S p ortiv  M u n icip al F ăgăraş.

;nnigram c: ş’ a statului 
anul 2020 ale Clubului

Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D e m n u l p reşed in te: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si so aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

17. Proiect de hotarare privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al 
Municipiului Făgăraş, în anul 2020 a Fundaţiei "Hospice Casa Speranţei", în vederea 
acord Vii rio servicii specializate dc îngrijiri paliative medicale, sociale, psihc-emoţionale 
pentru pers o, ne cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile.

1



Discuţii, întrebări? Nu sunt.

D om n ul preşedinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

18. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă 
(ft I AR TIE 2020).

D om n ul preşedinte:La punctul “S u p lim en tare” avem următoarele proiecte de 
hotarari, cu precizarea ca înainte de şedinţa ordinara cu o jumătate de ora, s-au uesfasurat 
toate cele 6 comisii de specialitate ale Consiliului local undo nu primit avize favorabile toate 
proiectele de hotarari:

1 .Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile Ordinului Instituţiei Prefectului 
Judeţului Braşov nr.155/13.02.2020 privând constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Făgăraş, al domnului Popa O vi din N icolae.

D om n ul p re şe d in te :” După cum am precizat la începutul şedinţei, acest prim 
punctd e la „Suplimentare” in urma modificării ordinii de zi, a devenit punctul 1 a ordinii do 
zi propriu-zise.”

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si sc aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 consilieri in funcţie).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea B ugetu lu i Local al M unicipiului 
Făgăraş p en tru  anul 2020. ( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului 
local).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct 
suplimentar zi se aproba in unanimitatc-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 
consilieri in funcţie).

p. Proiect de hotărâre privând propunerea de aprobare a CALENDARULUI 
M A N IFE STĂ R ILO R  CULTURA L-ED UCATIVE, SPO R TIVE ŞI ARTISTICE de 
interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraş şi 
evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local 2020. ( susţinere şi avizele comisiilor de 
specialitate ale consiliului local).

Discuţii, intrebari? Nn sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune spre aprobare înscrierea pc ordinea de zi ca punct 
suplimentar A sa aprob,, in unzi urnit .te-i6 voturi pent*u (16 consilieri prezenţi si 19 
consilieri in funcţie).

Discuţii, intrebari? Nu unt.



D em nul preşedinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi ca punct
suplimentar si se aproba in unanimilate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19
consilieri in funcţie).

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea parţiala a pierderilor induse de prestarea 
serviciului public de producţie, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice pentru 
populaţie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, înregistrate de ECOTERM
S.A.Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.( susţinere şi arizele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi Ca punct 
suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 
consilieri in funcţie).

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 
pentru obiectivul de investiţii “ M o d ern izarea  Casei de C ultură F ă g ăra ş  şi înfiinţare 
C entru  C u ltu ral F ă g ăra ş” şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul 
’’In tegrare  so cia lă  p rin  d ezvo ltarea  activităţilo r cu ltiv a i-e d u ca tive  şi recreative 
în M un icip iu l F ă g ă ra ş” .( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului 
local).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 
suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 
consilieri in funcţie).

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 
pentru obiectivul de investiţii “M o d ern izarea  P arcu lu i Regina M a ria “ şi a indicatorilor 
tehnico - economici pentru proiectul ’’In tegrare  socia lă  prin  d ezvo ltarea  activităţilor 
cu ltu ral-ed u cative  şi recreative  în  M unicipiu! F ăgăraş” . ( susţinere şi avizele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul preşedin te: Supune spre aprobare inscrierea ne ordinea de zi ca punct 
suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 
consilieri in funcţie).

7. Proiect de hotărâre privind modific' 
.76/2018 pentru obiectivul de investiţii”

il.C .Lo —  — - -ir. 
dezvoltarea

rea şi completarea art. 2 şi 
In tegrare  socia lă  p rin  

activ ităţilo r cu ltu ra l-ed u cative  şi recreative  în M unicipiul F ă g ă ra ş” . ( susţinere şi 
avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.
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Dom nul preşedinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea uc zi ca punct
suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19
consilieri in funcţie).

8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras. ( susţinere şi av izele 
comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul preşedin te: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 
suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 19 
consilieri in funcţie).

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu modificările 
făcute, precum si ordinea de zi suplimentara per ansamblu si se aproba in unanimitate-16 
voturi pentru (16 consilieri locali prezenţi si 19 consilieri locali in funcţie), adoptandu-se 
H otararea n r .27/19.02,2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

( Intre timp, a sosit in sala si dl.Negrila Ion, fiind prezenţi 17 consilieri locali si 19 
consilieri locali in funcţie).

D om n ul p reşed in te: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind luare act de prevederile Ordinului Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov 
nr. 155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliuhr Local al Municipiului Făgăraş, 
al domnului P op a  O vidiu N ico lae.”

D om n ul p re şe d in te :” Situaţia este destul de clara. Trebuie sa luam act de aceasta 
decizie a prefectului judeţului Brasov.”

D om n ul P op a  O vid iu :”Da. Ttrebuie s.a votati ca luaţi act de încetarea mandatului 
meu de consilier local din Consiliul Local Fagaras. Este o decizie a prefectului judeţului 
Brasov pe care eu inca nu am primit-o. In momentul in care o voi primi in mod oficial, o voi 
putea contesta. Pana atunci, eu nu mai pot avea calitatea de consilier local. Sunteti nişte 
colegi deosebiţi si ştiu ca va pare rau de situaţia in care ma aflu, iar pentru aceasta, va 
mulţumesc si sper sa ne revedem cat mai curând.”

D om n ul p reşed in te : Supune spre aprobare proiectul de hotaraie s’ ;e .".proba cu 16 
voturi pentru si o abţinere:dl.Popa Ovidiu (17 consilieri prezenţi si 19 consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H o ta ra rea  n r.28/19.0a .2020.

D o m n u l p re şe d in te :'’ După votară acestui proiect de ho tarare, consilieri locali 
prezenţi la şedinţa ordinara sunt in nr.de 16 si consilieri locali in funcţie .unt in nr de 18).”



Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect do hotărâre
privind aprobarea procesului - ve rb al al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fag ras
din data de 30 IAN U AR IE 2020 (O RD IN AR Ă).”

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare proiectai de hotărâre si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se I lo ta ra re a  n r .29/19.02.2020.

D om nul preşedin te: Prezintă punctul 3 de pe ordinea dc zi:” Proiect de hotărâre 
privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Făgaraş.”

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 18 consilieri locali in funcţie), ramanad 
deocamdată la nivel de proiect.

D om nul p reşed in te: Prezintă pun ctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind prima înscriere a imobilului ’’Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţa 
de 15.262 mp şi prima înscriere a imobilului ’’Stadion -  lotul II”, imobil situat în Făgăraş, în 
suprafaţă de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraş, în suprafaţă totală de 15.427 mp, ca 
fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului 
Făgăraş piecum şi completarea Inventarului Bunurilor cj aparţin domeniului public '1 
Municipiului Făgăraş.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o ta ra rc a  n r .30/19.02.2020.

D om nul p reşed in te: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi: ’ Proiect de hotărâre 
privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 penLru imobilul teren -  intravilan în 
suprafaţă de 306 mp, situ it în Făgăraş, Al. Livezii, nr. 10A. înscris în CF 106351 Făgăraş, 
proprietatea Municipiului Păgân ş, aprobat la vânzare.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşed in te : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H o ta r a e v  nr .31/19.02.2020.

D om nul p reşed in te : 
privind insusirea Raportului

Pre/int, pun ctul 3 de pe ord: lea de z.b” Proiect de hotărâre 
de evaluare nr. 3/2020 pentru imobil’1! teren -  intravilan in
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suprafaţă de 955 mp, Înscris în CF 104014 Făgăraş, proprietatea d- lui Sfeeliş Trai an şi d-nei 
Sfeeliş Yasilica (soţie), situat în Făgăraş, str. Tăbăcari, nr. 13, aprobat la cumpărare.”

D om nul p reşed in te :”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local au fost 
discuţii intense cu privire la rcest proiect de hotarare si cu o varianta de preţ propusa, in 
cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv, 00 euro/mp, varianta iniţiala 
a proiectului de hotarare neprimind aviz favorabil . Propun sa supunem la vot varianta de 
preţ, respectiv, 20 euro/mp.”

D om n ul p reşed in te: Supune la vot varianta de preţ din cadrul comisiilor de 
specialitate ale consiliului lo ca l, respectiv, preţul de 20 euro/mp si se respinge cu 10 voturi 
pentru, 5 impotriva si o abţinere (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie).

D om n ul preşedin te: Prezintă p u n ctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 
camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraş, situat în Făgăraş, str. Podului, nr.i, ap.2, 
proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinaţia de ’’locuinţă socială”, aprobat la 
cumpărare.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D or m u l preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali 
in funcţie), adoptandu-se H o tararca  ni*.32/19.02.2020.

D o m n u l preşedin te: Prezintă p u n ctu l 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare 
privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, 
în suprafaţă de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105S10 Făgăraş, proprietatea d-lui Golaşiu 
Corneliu si a d-nei Golaşiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecţia străzii D-na Stanca cu str. 
Ghioceilor, în vederea realizării investiţiei amenajare parcare autoturisme, aprobat la 
cumpărare.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Motoc .'iexandru (16 consilieri prezenţi si 1S consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H otar area  iir.33/19.02.2020.

D o m n u l p reşed in te: Prezintă punelui 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare 
privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile 
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate in Municipiul Făgăraş, sir.Câmpului, 
bl.A, B,C, D, E, F, G, H, I ,J .”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

9



D om nul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul ele hotarare si se aproba i 1
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezent; si îS consilieri locali ui funcţie),
adoptandu-se H o lararea  n r.34/19 .02.2,020.

D om nul preşedinte: Prezintă punctul io  de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecthml de investiţii 
"E xtindere can alizare  m en ajeră, sLr.Snlcâm ului dhi M unicip iu l Făgăraş".

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o tararea  nr.35/19.02.2020.

D om nul preşedinte: Prezintă p u n ctu l 11 de pe ordinea de zi: ' Proiect de hotarare 
privind modificarea şi completarea HCL.11r.68/2017 privind aprobarea Regulamentului 
referitor la eliberarea aprobării de săpătură şi condiţiile de refacere a infrastructurii 
domeniului public al Municipiului Făgăraş.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare proiectul ue hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o tararea  n r .36/19.02.2020.

D om n ul preşedin te: Prezintă p u n ctul ta  de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotarare privind modificarea şi completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea 
procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si ce aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o tararea  n r .37/10.c 2.2020.

D om n ul preşedin te: Prezintă punctul 3 de pe ordinea dc zi:” Proiect dc 
hotarare privind darea în administrare a serviciului de trac port public local dc persoane, 
prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraş, către Serviciul dc Transport 
Public Local in Municipiul Făgăraş.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.
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D om nul preşedinte: Supun?, spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba ir
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie),
adoptandu-se H o la ra re a  111238/1.9. >2.2020.

Don m ul preşedinte: Prezinţi p u n ctu l 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare 
privând angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii 
personalităţii juridice de către "ASOCIAŢIA PENTRU D EZVO LTARE 
INTERCOM  U N ITARĂ -  ITI M ICRO REG IU N EA Ţ A R A  FĂG Ă R A ŞU LU I'.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba eu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenţi si iG consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H o tararea  nr.39/19.02.2020.

D om nul p reşed in te: Prezintă p u n ctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect dc hotarare 
privând angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea dc 
Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Yutorităţii de Management pentru 
POR, aferentă proiectului "M odern izarea Şcolii G im n aziale  n r.7  şi a re ţe le i de străzi 
urbane, în  v e d e rea  creşterii calităţii v ieţii în  M u n icip iu l F ăgăraş''.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Motoc .alexandru (10 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H o tararea  nr.40/19.02.2020.

D om nul p reşed in te: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare 
privând atribuirea denumirii de stradă iLYCOVTTEI pentru artera stradală nou creată din 
Şoseaua Combinatului.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o ta ra re a  111241/19.02.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă punctul .17 de pe ordinea de zi 
privând aprobarea modificării O rgan igram ei şi a statu lu i de •' 
s tab ilirea  s a la r u l o r de b ază  p en tru  am il 2020 ale  C lubului

:“ Proiect de hotarare 
îin cţii, precum, .şi 
Cp o • t i" M m r  clp al

Făgăraş. 95

D om n ul M a le n c f  Este o mica greşeai , de redactare cred , la Anexa nr.27pct.17 
(statul de funcţii C.S.M.Fagaras). Este prevăzut un po.t de antrenor la tenis de masa. Este 
vorba dc un profesor dc sport care sa-si desfasoare activitatea ue antrenor. A n  luat legătură 
cu preşedintele Consiliului de Administraţie al C.S.M.Fagaras si a sous ca este doar o greşeala 
de redactare. Aşadar, am rugămintea sa se modi ace ca si grad de iner.drare iu loc de mediu, 
in superior.”
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Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hota rare cu amendamentul 
domnului Malene si se ..proba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 
consilieri locali in funcţie), adoptandu-se Hc: ta ra re  a nr.42/19.02.2020.

D om n ul preşedin te: Prezintă pu n ctu l 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare 
privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2020 a 
Fundaţiei "Hospice Casa Speranţei", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri 
paliative medicale, sociale, psiho-emoţionale pentru persoane cu handicap şi persoane 
vârstnice cu boli incurabile.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Bobes Mircea (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H o tararea  nr.43/19.02.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctu l 19 de pe ordinea de zi:” Pioieci de hotarare 
privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (MARTIE 202.0).

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 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o ta ra rea  n r.44/19.02.2020.

D om n ul preşedin te: Prezintă p u n ctul 2 de la „Su plim en tare”: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea B ugetului L ocal al M unicipiului F ăgăraş p en tru  anul 
2020.”

D on am ! Pc pa rad :” La lista de cheltuieli, este menţionata suma de 500 mii lei. In ce 
constau aceşti bani?

D om n u l p rim arr 'L a  capitolul „Cultura”. Având aceleaşi venituri, aceleaşi cheltuieli, 
au fost lasate suinele ca si cele de anul trecut. Doar la sfârşitul anului 2019 am diminuat 
pentru trimiestrul IV. Asa cum am si spus in comisiile de specialitate ale consiliului local, in 
ultima per iada a anului ac ista, facem solicitări de realocar 1 a fondurilor pentru salarii si alte 
activitati.”

D om n ul 1- oparad: Domnul Ludu (Dir Buget-Finante), la lista de investiţii unde vad 
ci este cuprins si Bazinul de mot, sunt aceleaşi sume sau suni bani in plus? ”
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D om nul p rim a r;5,A fost un proiect de demolare. In proiectul marc am Bazinului de
inot s-a pus la dispoziţie caietul de sarcini si venit apoi cu utilităţile. Aceasta lucrare este in
derulare si nu s-au plătit toti banii anul trecut si atunci, trebuie sa finalizam anul acesta.’

D om nul Pop ar aci:” Anul trecut a. foct o discuţie cu referire la str Doamna Stanca cu 
prima transa de credit. Unde este acea transa?”

D om nul prim ar:*'N-o avem. A fost si acea reclamatie la Mediu din lunile iulie sau 
august 2019 si am discutat cu cei de la Mediu cam in cat timp se va rezolva situaţia, iar ei au 
spus ca vor analiza si vor analiza situaţia, timpul a trecut si atunci noi am făcut o notificare la 
comisia care analizeaza situaţia si le-am spus ca nu avem pe ce sa cheltuim banii. 
Deocamdată n-am primit nicio penalizare. Probabil se va reprograma pana in anul 
2024,2025.

D om nul P o p a ra d .’Tn regula. Acum, as avea doua amendamente. Primul 
amendament ar fi ca la lista de investiţii, sa includeţi si apa potabila si canalizarea.”

D om nul p rim a r:” Este inclusa. Leoam trimis o lista de investii celor de la gaz, apa, 
cu programări de a moderniza si reabilita străzile din programul anilor 2020-2021, 2022- 
2023 si i-am rugat sa ne de lista cu străzile unde ei ori n-au utilităţile, ori sunt in curs de 
modernizare sau in derulare. Am primit cateva străzi in acest sens. Se regăsesc in proiectul de 
hotarare. ’

D om nul Pop arad: ”A1 doilea amendament ar fi cu privire la reabilitarea trotuarului 
de pe str.i Decembrie 1918. Care este situaţia?”

D om nul p rim a r d’Sunt investiţii abandonate, trecute prin procese, unele plătite si 
incercam sa recuperam banii. Toata str. 1 Decembrie 1918, atat trotuare, cat si carosabilul, 
jumătate din strada, este cuprinsa intr-un proiect european.”

D om nul M azilii:”As vrea sa intreb si eu la care capitol este inclusa mierea pentru 
copiii claselor o - 8?”

D om n ul L u d o  (D ir. D uget-rinanle): La capitolul „Invatamant”.

D om nul p re şe d in te : A xsadar, avrnd in vedere ca amendamentul dl,Poparad se afla 
deja cuprins in buget, nu vad rostul supunerii la vot al a cestui amendament.”

D om n ul P o p u ra d fln  regula.” 

Alte discuţii, intrebari? Nu sun..

D om nul p reşed in te : Supune spre aprobare proieciul de hotarare si se aproba cu ,.5 
\ oluri pentru si o abţinere: d-na Suciu Jmclreea (16 consilieri prezenţi si id consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H otar, rea wr.â5/19.02.2o 2o.
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D om nul preşedin te: Prezintă p u n ctul 3 de h  „Suţ lim cn ta re ”: Proiect do 
hotărâre privind propunerea de aprobare a CA LEND ARU LU I M AN IFESTĂR ILO R  
CULTURAL-EDUCATIVE, SPORT IVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor 
desfăşura pe parcursul anului 2000 in Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare 
in bugetul local 2020.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om nul preşedin te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 
voturi pentru si o abţinere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in 
funcţie), adoptandu-se H o tararea  n r.46/19.02.2020.

D om nul preşedin te: Prezintă p u n ctu l 4 de la „S u p lim en tare”: Proiect de 
hotărâre privind acoperirea parţiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de 
producţie, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice pentru populaţie in sistem 
centralizat si neacceptate in pret/tarif, înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, 
pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.”

D om nul p re şe d in te :” In urma ultimelor comisii de specialitate ale consiliului local 
desfăşurate astazi, 19 februarie 2020, inainte de plen, avem o alta suma fata de cec 
prezentata la inceput in proiectul de hotarare. Pentru acoperirea parţiala, pentru perioada 
octombrie 2019- ianuarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de 
producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie, în sistem 
centralizat şi neacceptate în preţ/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. 
FAGARAS, in faliment, este suma de 1.035.985,51 lai cu respectarea schemei de sjutor de 
siat aprobată prin Ordinul comun mu. 121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice şi al Ministerului Finanţelor Publice.”

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul 
comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 14 voturi pentru si 2 abţineri (16 
consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), adoptandu-se H otararea 
nr.47/19.02.2020.

D om n ul p reşed in te: Prezintă p u n ctu l 5 de la „Suplim en tare”: Proiect de 
hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 177/201G pentru obiectivul de 
investiţii “M o d ern iza rea  Casei de C u ltu ra  F ăgăraş şi în fiin ţare  C entru  Cultural 
Făgăraş' şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’-'Integrare socia lă  prin  
dezvolte vor. a ctiv ită ţilo r  c u ilu r ; il-edr. ca iive  şi recreative  în M unicip iu l F ăgăraş” .

D'scutii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune sp.e aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o tur u rea  nr. 48/19.02.2020.



Dom nul p reşed in te: Prezintă punctul 6 dc la „S u p lim en tare”: Proiect de 
hotărâre privind modificarea ^completarea art. i din H.C.L. 178/2018 pentru obiectuali de 
investiţii “M od ern izarea  P arcu lu i R egina M aria" şi a indicatorilor tehnico - economici 
pentru proiectul ’’In tegrare  sociala  p rin  d ezvo ltarea  activ ităţilo r cultural- 
educative şi recrea  Live în  M unicip iu l F ăgăraş” .

Discuţii, Întrebări? Nu sunt.

D om nul p reşed in te: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se Ho tar  ar  ea  n r .49/19.02.2020,

D om nul p reşed in te: Prezintă p u n ctul 7 de la „S u p lim en tare”: Proiect de 
hotărâre privind modificarea şi completarea ari. 2 şi 3 H .C.L  nr. 176/2018 pentru 
obiectuali de investiţii” In tegrare  socia lă  p rin  d ezv o ltarea  activ ităţilo r cultural- 
educative şi re cre a tiv e  în  M unicipiu ' F ăgăraş” .

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Dom nul p reşed in te : Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o ta ra re a  n r .50/19.02.2020.

D om nul M a zilii:”Am făcut o solicitare de doua ori la dvs., dl.primar, cu privire la 
includerea circulaţiei pe aleea aceea cu banei din Parcul „Regina Maria”, sa fie destinata celor 
care doresc sa se odihnească in parc, sa romana loc recreativ, sa nu mai fie circulata de 
autoturisme acolo sau de taxiuri care merg la acel restaurant in apropiere si nu am primit 
niciun răspuns in acest sens.”

D om nul p rim a r:’’Doriţi ca ceea ce ati spus acum sa fie considerat un amendament 
la acest proiect de hotarare?”

D om nul M a zilii: ’’Este o propunere si sa se tina cont de aceasta.”

D om nul p r im a r:”Dl.Mazilu, aici vorbim de un proiect european, referindu-ma la 
proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.”

D om nul M azilii :”Stin, dar .-a se includ ■. in el si aceasta propunere a mea făcută si in 
comisiile de specialitate ale consiliului local unde na fost de acord.”

D om nul p r im a r:”Nu putem trimite hotararea consiliului Ireal pentru aprobare 
indicatori cu amendamentul dvs.la /Mba lulia pentru aprobare finanţări europene. Mi-ati 
spus la comisiile dc specialitate ale consiliului local ca ar fi bine sa blocam accesul pe acea 
alee si v-am spus m da si ca se pot pune stalpisori. V-am spus foarte clar acest lucru, dar daca 
vreţi sa va auziţi s ’ acum in plen, v-ati auzit”
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D om nul M a z ilu f ’Daca vreau sa ma aud si in plen, ma aud. Cer permisiunea 
dl.preşedinte de şedinţa si vorbesc de este ori este necesar. Am mai făcut propunerea aceasta 
de doua ori, repet. Vreau, sa va angajaţi dvs.i.i fata nostra, sa rezolvaţi aceasta problema. Va 
rog frumos, treceti la execuţie!”

D om nul p rim ar:”Nu cred ca trebuie sa-mi spuneţi mie ce s. fac.”

D om nul M azilii:’’Sunteti exccutr.nl.”

D om nul p rim ar:”Da, dar nu la dispoziţia dvs.Eu zic sa studiaţi legislaţia si 
regulamentul Consiliului local. Sunt 3 ani si jumătate in care ati avut timp sa le studiaţi.”

D om nul preşedin te: Prezintă punctul 8 dc la „S u p lim en tare”: Proiect de 
hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului Municipiului Fagaras.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

D om n ul p reşed in te: Supune 43re aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi si 18 consilieri locali in funcţie), 
adoptandu-se H o taxarea n r .51/19.02.2020.

D om n ul p reşed in te: Mulţumeşte pentru participare şi declară mehise lucrările 
şedinţei.

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

PREŞED IN TE DE ŞED IN ŢĂ. 
ERCĂU  BR U N O

SECR ETAR  GENERAL, 
LAURA*?* n - ta ^îUKTfA,

?J.
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