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       PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 Incheiat azi, 28 FEBRUARIE 2017  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 Fagaras, incepand cu orele 18:00. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Lup Lucian Gheorghe: anunta ca sedinta este legal 

constituita, fiind prezenti 18 consilieri si un absent:d-na Motoc Carla. 

  

Participa:reprezentanti ai mass-media locala. 

 

Din partea primariei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont 

Dan-Valentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, d-na Elena Tanase-Evidenta patrimoniu. 
 

 Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al sedintei ORDINARE al Consiliului 

Local Fagaras din data de 31 IANUARIE 2017. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:”Deoarece, pe langa mapa cu ordinea de zi se mai afla inca o 

mapa suplimentara cu niste subiecte ce nu s-au dezbatut in comisiiile de specialitate, as 

propune ca si aceste subiecte suplimentare sa fie discutate in doua comisii (economica si 

juridica). Asadar, intrerupem putin aceasta sedinta pentru a se desfasura cele doua comisii de 

specialitate.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

 Dupa desfasurarea celor doua comisii, se trece la discutarea ordinii de zi. 
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 (Intre timp, au sosit in sala si d-na Motoc Carla,  fiind prezenti 19 consilieri). 

 

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

cum urmeaza: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții "Extindere canalizare în Municipiul Făgăraș". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții "Reabilitare străzi din Municipiul Făgăraș". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.116/08.08.2014 cu 

privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Astfaltare 

și modernizare drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, județul Brașov, precum și a 

altor măsuri necesare implementării acestuia. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării 

votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe de utilități 

publice. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare nr.3/01.02.2017 și 

nr.4/01.02.2017 întocmite în vederea achiziționării a două imobile situate în str.Făgăraș, 

str.Fochistului, nr.4, respectiv str.13 Decembrie, bl.12, ap.73. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 
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6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.8/17.02.2017 

întocmit de PFA DOBRE C.ELENA privind imobilul-teren în cotă de 30/228 din 228 mp., 

proprietatea Statului Român situat în Făgăraș, B-dul Unirii, B1, aferent spațiului proprietatea 

S.C.AGRO-TONI S.R.L., în vederea vânzării prin încredințare directă,, conform 

HCL.nr.123/31.10.2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr.9/17.02.2017 

întocmit de PFA DOBRE C.ELENA privind imobilul-teren în cotă de 37/228 din 228 mp., 

proprietatea Statului Român situat în Făgăraș, B-dul Unirii, B1, aferent spațiului proprietatea 

S.C.AGRO-TONI S.R.L., în vederea vânzării prin încredințare directă,, conform 

HCL.nr.124/31.10.2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi de asistenți personali 

corespunzător anului 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea unui post de mediator sanitar în structura 

Serviciului Public de Asistență Socială Făgăraș, determinând modificarea și completarea 

organigramei și a statului de funcții. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local al 

Municipiului Făgăraș, în anul 2017 a Fundației "Hospice Casa Speranței", în vederea 

acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale 

pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 
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12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii 

nr.416/2001, reactualizată, vizând ajutoarele pentru înmormântare. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării schimbului de locuință între d-na 

Stanimir Andreea-Ștefania din str.Cîmpului, bl.J, ap.18 ANL și locuință, și din str.Cîmpului, 

bl.J, ap.10 ANL-vacantă. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de 

închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, 

situate în Municipiul Făgăraș, str.Cîmpului, blocurile A, B. C. și D și recalcularea chiriei 

pentru titularii contractelor de închiriere care împlinesc vârsta de 35 de ani în cursul anului. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui teren în 

suprafață de 15 mp., din suprafața totală de 42.836 mp., înscris în CF.nr.102779 proprietatea 

Statului Român, situat în str.1 Decembrie 1918, spatele bl.8, în vederea amplasării unui 

chioșc, pentru activitate comercială. 

 

 Domnul primar:”Acest proiect de hotarare as propune s ail retragem de pe ordinea de 

zi momentan pentru mai multe detalii.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-

19 voturi pentru. 

 

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1, pct.4 la 

HCL.nr.30/21.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 

administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

  

17. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere 

datorate bugetului local de către persoanele fizice. 
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Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

   

18. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință 

(MARTIE 2017). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

19.Informare din partea Curții de Conturi Brașov privind modul de ducere la 

îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.22/03.06.2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:”La punctul “Suplimentare”avem urmatoarele proiecte de 

hotarari: 

  

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei 

hotărâri pentru trecerea imobilului-drum cunoscut sub denumirea "Varianta ocolitoare 

Făgăraș", din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transportului-

CNADNR, în domeniul public al Municipiului Făgăraș și în administrarea Consiliului Local 

al Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de recrutare și selecție al 

Consiliului de Administrație la S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș, al Consiliului de 

Administrație la S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș, precum și al Consiliului de 

Administrație la S.C.PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.R.L. Făgăraș, în sensul 

implementării guvernanței corporative. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții "Modernizare și reabilitare străzi din Municipiul Făgăraș, Județul 

Brașov – ETAPA III". 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul investiții "REABILITARE ȘI AMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN 

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ." 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

5. Proiect de hotărâre privind rezilierea unilaterală pentru cauză de interes public a 

Contractului de închiriere nr.8137/22.04.2014, a unui spațiu cu destinație cabină fonică, situat 

în Făgăraș, str.Ghioceilor, nr.1, în cadrul Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului 

Municipal Dr.Aurel Tulbure -  Făgăraș, conform art.7, lit.a, art.11 și art.12 din contract. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a 

suprafeței de 132,22 ha reprezentând pășunea proprietatea privată a Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 Domnul presedinte:”Avand in vedere ca 2 puncte de pe ordinea de zi (punctele 5 si 

16), si 1 punct de la „Suplimentare” ( punctul 6), necesita vot secret, propun sa le dezbatem la 

sfarsitul acestei sedinte.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se voteaza in unanimitate-19 

voturi pentru. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere 

canalizare în Municipiul Făgăraș". 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.20/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare 

străzi din Municipiul Făgăraș". 

 

 Domnul primar:”Stiti ca am discutat in comisiile de specialitate ce sume se vor 

modifica datorita TVA-ului, adica sumele au scazut.” 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.21/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea HCL.nr.116/08.08.2014 cu privire la aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Astfaltare și modernizare 

drumuri de interes local în Municipiul Făgăraș, județul Brașov, precum și a altor măsuri 

necesare implementării acestuia.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.22/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind 

aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe de utilități publice.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.23/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind însușirea Raportului de evaluare nr.8/17.02.2017 întocmit de PFA DOBRE C.ELENA 

privind imobilul-teren în cotă de 30/228 din 228 mp., proprietatea Statului Român situat în 

Făgăraș, B-dul Unirii, B1, aferent spațiului proprietatea S.C.AGRO-TONI S.R.L., în vederea 

vânzării prin încredințare directă,, conform HCL.nr.123/31.10.2016.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.24/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind însușirea Raportului de evaluare nr.9/17.02.2017 întocmit de PFA DOBRE C.ELENA 

privind imobilul-teren în cotă de 37/228 din 228 mp., proprietatea Statului Român situat în 

Făgăraș, B-dul Unirii, B1, aferent spațiului proprietatea S.C.AGRO-TONI S.R.L., în vederea 

vânzării prin încredințare directă,, conform HCL.nr.124/31.10.2016.” 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.25/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind stabilirea numărului de posturi de asistenți personali corespunzător anului 2017.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.26/28.02.2017. 

  

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind înființarea unui post de mediator sanitar în structura Serviciului Public de Asistență 

Socială Făgăraș, determinând modificarea și completarea organigramei și a statului de 

funcții.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.27/28.02.2017. 

  

Domnul presedinte:Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.28/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2017 a 

Fundației "Hospice Casa Speranței", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri 

paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu handicap și persoane 

vârstnice cu boli incurabile.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.29/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr.416/2001, reactualizată, vizând 

ajutoarele pentru înmormântare.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.30/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea efectuării schimbului de locuință între d-na Stanimir Andreea-Ștefania din 

str.Cîmpului, bl.J, ap.18 ANL și locuință, și din str.Cîmpului, bl.J, ap.10 ANL-vacantă.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.31/28.02.2017. 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite 

din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș, str.Cîmpului, 

blocurile A, B. C. și D și recalcularea chiriei pentru titularii contractelor de închiriere care 

împlinesc vârsta de 35 de ani în cursul anului.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.32/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului local de 

către persoanele fizice.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.33/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MARTIE 2017).” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere:dl.Malene Petru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.34/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 19 de pe ordinea de zi:” Informare din partea 

Curții de Conturi Brașov privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin 

Decizia nr.22/03.06.2016.” 

 

 Domnul presedinte:” Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.” 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea 

imobilului-drum cunoscut sub denumirea "Varianta ocolitoare Făgăraș", din domeniul public 
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al statului și din administrarea Ministerului Transportului-CNADNR, în domeniul public al 

Municipiului Făgăraș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Făgăras.” 

 

 Domnul Manduc:”Avand in vedere ca este domeniul public al statului si in 

administrarea CNADNR, am considerat ca atata vreme cat soferii tuturor TIR-urilor platesc 

Rovinieta la stat, este normal ca statul sa fie cel care construieste sau reabiliteaza o sosea de 

centura. Nu cred ca trebuie sa se impovareze Municipiul Fagaras cu o sosea ce apartine 

statului, care ar trebui sa fie tranzitata de autovehiculele de mare tonaj. Daca ar fi posibil ca 

Rovinieta sa ajunga la Consiliul Local Fagaras atunci ar fi corect ca din banii Municipiului 

Fagaras sa se plateasca si reabilitarea acestei sosele.Ca urmare, din punctul meu de vedere, 

este o eroare sa degrevam statul roman si Ministerul Transporturilor si sa incarcam cu sarcini 

Municipiul Fagaras si bugetul local de vreme ce pentru transportul de mare tonaj, taxa pe 

Rovinieta este incasata de CNADNR. La insistentele noastre, CNADNR a realizat studiul de 

fezabilitate si a propus pentru executia de Fidic Galben, o procedura de contractare care este 

acceptata in Romania sa fie realizata si de asemenea, sa fie bugetata.Cred ca este o eroare sa o 

luam de pe umerii statului roman si sa o aducem pe umerii municipiului cu atat mai mult cu 

cat eu m-am batut in justitie cu Ministerul Transportului si am pierdut ca si artera care 

tranziteaza Fagarasul sa intre in administrarea si in proprietatea Ministerului Transportului. 

 Asadar, as dori niste lamuriri despre finantare si propun ca in mapa de sedinta sa fie 

specificat si programul prin care se acceseaza fonduri pentru ocolitoare, dar si termenul la 

care va fi depus acest proiect. In lipsa acestora, eu voi vota impotriva proiectului de hotarare 

privind preluarea imobilului „varianta ocolitoare”. 

 

 Domnul primar:”Cred ca vrei sa intervii impreuna cu domnul senator, sa pui frane 

acestui proiect.Vreau sa-ti explic cum functioneaza lucrurile. Nu cred ca ne impovaram noi. 

Primaria, cu un drum tehnologic asa cum spuneti dvs., pentru ca primaria a avut in proprietate 

acest drum.L-a dat Ministerului Transporturilor pentru ca el sa incerce aceasta finantare.Nu 

stiu daca noi ne impovaram cu un drum pentru care eu am si spus mai devreme, avem 

finantare si exista o finantare externa.Finantare externa nu inseamna fonduri europene, ci 

externa bugetului local.Nu cheltuim bani din bugetul local, ci doar bani pentru documentele 

aferente investitiei.Va fi o investitie prin Programul National de Dezvoltare Locala. Iar daca 

noi nu depunem cereri de finantare, nu avem cum sa fim finantati.La un proiect de hotarare de 

preluare a unui imobil nu are cum sa fie trecut ce finantare are acel imobil.Imi pare rau ca 

trebuie sa-ti explic aceste lucruri si sunt niste lucruri elementare pe care trebuie sa le stie orice 

primar, fie ca a avut un mandat de 4 ani, sau de 8 ani de zile.Daca tot venim si l-am vazut si 

pe domnul senator Zamfir care spune peste tot ca acest proiect este finantat, ca Ministerul 

Transporturilor a facut studiul de fezabilitate, vreau sa va spun ca studiul de fezabilitate costa 

12 milioane de euro, nicidecum 10 milioane de euro.Ministerul Transportulor si-a facut o 

documentatie si aceasta investitie nu este prinsa in lista de investitii in urmatorii 4-5 ani.Cate 

studii de fezabilitate ati facut in primarie si nu au avut finantare? Puteti sa-mi raspundeti? Nu 

ne mai luam dupa vorbe ca vine Ministerul Transportuilor si ne face ocolitoarea, stiti foarte 

bine ca au alte prioritati:autostrazi care trebuie facute 8inainte si de-o importanta si de un 

impact major fata de ocolitoarea Fagarasului. Si noi trebuie sa ne chinuim sa o facem noi. Au 

fost stranse zeci de mii de semnaturi, ca sa ce? Ca sa-i convingem, sa ne ducem la ei, sa avem 

activitate in ziare ca noi am facut.Haideti sa trecem la fapte! Eu nici nu am vrut sa aducem in 

discutie, ci am vrut sa aplicam si cand se apucau de treaba atunci sa vina si presa sa si 

discutam, sa afle toata lumea.” 
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 Domnul Manduc:” Eu nu consider firesc sa intram intr-un dialog si sa discutam in 

zeflemea.Eu am pus o intrebare punctuala Directiei care se ocupa de fonduri europene si sa 

specifice programul nerambursabil pentru acest proiect, eu nu fac aluzii la alte chestiuni.” 

 

 Domnul primar:”Nu are cum sa se specifice in raportul de specialitate sau intr-un 

proiect de hotarare pe ce program va fi finantata aceasta investitie.Este un proiect de hotarare 

de preluare a ocolitoarei. Dupa ce vom prelua acest imobil, vom aplica pe Programul National 

de Dezvoltare Locala.Am spus si inainte acest lucru.Rugamintea mea este ca sa intram intr-o 

discutie si sa vedem ce este mai bine pentru Fagaras: sa realizam noi ocolitoarea acum, 

indiferent cum (putea fi si din bugetul local), dar am gasit si o finantare externa, sau sa mai 

asteptam 20 de ani sa se realizeze? Acum, venim cu anumite argumente sau cu cuvinte 

mieroase „stiti ca ne impovaram?”. Cum sa ne impovaram noi? Ne degrevam bulevardul si 

realizam un confort cetatenilor din oras daca noi facem aceasta ocolitoare. Ar trebui sa 

terminam cu lucruri din astea si sa facem ceea ce ar fi trebuit facut pana acum.Si acum daca 

vrem sa le realizam noi, se gaseste unul sau altul care sa spuna niste lucruri care nu au contact 

cu realitatea.” 

 

 Domnul Cirje:”Este un subiect foarte important si vreau sa fie tratat cu multa 

seriozitate. Daca luam acum aceasta hotarare in acest sens, va rog sa va tineti de cuvant pentru 

ducerea la indeplinire a acestei probleme si sa n spuneti si un termen concret.” 

 

 Domnul primar:”Aici, in aceasta investitie, este vorba de o documentatie tehnica, noi 

preluam totul, studiul de fezabilitate, iar ca si cost, nu costa mai mult de 1 mld.lei 

vechi.Aceasta este contributia bugetului local si este strict necesar sa realizam aceasta 

ocolitoare din bugetul local.In momentul de fata am gasit finantarea si ramane doar sa facem 

procedura de preluare.Oricum, dupa cum am mai spus, noi nu mai putem astepta 20 de ani 

dupa vorbe ca vine Ministerul Transporturilor si ne face noua ocolitoarea.Cel mai bine facem 

noi totul in acest sens.Haideti sa trecem la fapte!” 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere:dl.Manduc Sorin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.35/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea procedurilor de recrutare și selecție al Consiliului de Administrație la 

S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș, al Consiliului de Administrație la S.C.NITROPARC 

S.R.L. Făgăraș, precum și al Consiliului de Administrație la S.C.PIEȚE TÂRGURI ȘI 

OBOARE S.R.L. Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.36/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

"Modernizare și reabilitare străzi din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov – ETAPA 

III". 
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Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.37/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul investiții 

"REABILITARE ȘI AMENAJARE SEDIU PRIMĂRIE ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ." 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.38/28.02.2017. 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de la „Suplimentare”:” Proiect de hotărâre 

privind rezilierea unilaterală pentru cauză de interes public a Contractului de închiriere 

nr.8137/22.04.2014, a unui spațiu cu destinație cabină fonică, situat în Făgăraș, str.Ghioceilor, 

nr.1, în cadrul Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Dr.Aurel 

Tulbure -  Făgăraș, conform art.7, lit.a, art.11 și art.12 din contract.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 18 

voturi pentru si o abtinere:dl.Mogos Remus (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.39/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind însușirea Rapoartelor de evaluare nr.3/01.02.2017 și nr.4/01.02.2017 întocmite în 

vederea achiziționării a două imobile situate în str.Făgăraș, str.Fochistului, nr.4, respectiv 

str.13 Decembrie, bl.12, ap.73.” 

 

 Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare este nevoie de vot secret, asadar, 

astept propuneri in acest sens.” 

 

 (Intre timp, au iesit din sala dl.Manduc Sorin, d-na Motoc Carla, dl. Gabor Constantin 

si dl.Malene, fiind prezenti 15 consilieri). 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 
Comisia de negociere, formată dintr-un număr de 5 membrii dintre care 2 membrii din cadrul 

Consiliului local , în vederea stabilirii prețului final de tranzacție a celor două imobile menționate la 

art.1., astfel: 

 

- Dl.Malene Petru- reprezentant al Consiliului Local Făgăraș 

- Dl.Motoc Alexandru- reprezentant al Consiliului Local Făgăraș 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU. 

 

 Domnul Bogdan (presedinte al comisiei de validare):”In urma votului secret, avem: 
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- Dl.Malene Petru- reprezentant al Consiliului Local Făgăraș = 14 voturi pentru si o 

abtinere 

- Dl.Motoc Alexandru- reprezentant al Consiliului Local Făgăraș = 14 voturi pentru si o 

abtinere 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se 

aproba in unanimitate-15 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.40/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea art.1, pct.4 la HCL.nr.30/21.07.2016 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu 

personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.” 

 

 Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare mai avem o completare pe langa 

modificarea și completarea art. 1, pct.4 al HCL nr. 30/21.07.2016 privind numirea 

reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ cu 

personalitate juridică  din municipiul Făgăraş la Colegiul ”Aurel Vijoli cate 2 reprezentanti, 

mai exista si completare pe langa modificarea și completarea art. 1, pct.5 al HCL nr. 

30/21.07.2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică  din municipiul Făgăraş la 

Liceul Tehnologic ”Dr. Ioan Senchea” Fagaras, tot 2 reprezentanti, ca urmare a modificărilor 

legislative. Si la acest proiect de hotarare este nevoie de vot secret, asadar, astept propuneri in 

acest sens.Este necesar si aici vot secret si astept propuneri. 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

  

  -     Colegiul ”Aurel Vijoli”:  - 2 reprezentanți: 

- d-na Dogaru Cerasela 

- dl.Szasz Alexandru 

 

  -      Liceul Tehnologic ”Dr. Ioan Senchea” Fagaras:  - 2 reprezentanți: 

- dl. Drăgoiu Tiberiu 

- d-na Corșatea Maria 

 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU. 

 

 Domnul Bogdan (presedinte al comisiei de validare):”In urma votului secret, avem: 

 

-     Colegiul ”Aurel Vijoli”:  - 2 reprezentanți: 

- d-na Dogaru Cerasela = 15 voturi pentru  

- dl.Szasz Alexandru = 15 voturi pentru 

 

  -      Liceul Tehnologic ”Dr. Ioan Senchea” Fagaras:  - 2 reprezentanți: 

- dl. Drăgoiu Tiberiu = 15 voturi pentru 

- d-na Corșatea Maria = 15 voturi pentru 

 



 14 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se 

aproba in unanimitate-15 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.41/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 de la „Suplimentare”:”Proiect de hotărâre 

privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a suprafeței de 132,22 ha 

reprezentând pășunea proprietatea privată a Municipiului Făgăraș.” 

 

Domnul presedinte:”Si la acest proiect de hotarare este nevoie de vot secret, asadar, 

astept propuneri in acest sens.Este necesar si aici vot secret si astept propuneri. 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

- Comisia de licitatie in urmatoarea componenta: 

 

Pre;edinte: - dl.Clont Dan Valentin 

Membrii: - dl.Popa Ovidiu 

-dl.Motoc Alexandru 

 

 

- Comisia de solutionare a contestatiilor in urmatoarea componenta: 

 

Pre;edinte: - dl.Stengel Norbert  

Membrii: - dl.Negrila Ion  

  - dl.Biza Radu  

 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU. 

 

 Domnul Bogdan (presedinte al comisiei de validare):”In urma votului secret, avem: 

 

- Comisia de licitatie in urmatoarea componenta: 

 

Pre;edinte: - dl.Clont Dan Valentin = 14 voturi pentru si o abtinere 

Membrii: - dl.Popa Ovidiu = 14 voturi pentru si o abtinere 

-dl.Motoc Alexandru  

= 14 voturi pentru si o abtinere 

 

- Comisia de solutionare a contestatiilor in urmatoarea componenta: 

 

Pre;edinte:- dl.Stengel Norbert = 14 voturi pentru si o abtinere 

Membrii: - dl.Negrila Ion = 14 voturi pentru si o abtinere 

  - dl.Biza Radu = 14 voturi pentru si o abtinere 

  

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se 

aproba in unanimitate-15 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.42/28.02.2017. 

 

Domnul presedinte: Multumeste pentru participare participare şi declară închise 

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

 

     

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR, 

      LUP LUCIAN GHEORGHE                         LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 

 

 

 

 

 


