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       PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 Incheiat azi, 29 MARTIE 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:Malene Petru: anunta ca sedinta este legal 

constituita, fiind prezenti 16 consilieri si 3 absenti: dl.Gabor Constantin, d-na Motoc Carla si 

dl.Negrila Ion. 

  

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 si d-na Elena Tanase-Evidenta Patrimoniu. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta procesul-verbal al sedintei EXTRAORDINARE al 

Consiliului Local Fagaras din data de 20 FEBRUARIE 2017. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru. 

 

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

Local Fagaras din data de 28 FEBRUARIE 2017. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru. 
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 Domnul presedinte:Prezinta si supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dupa 

cum urmeaza: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pe 

anul 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI 

MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de 

interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2017 în Municipiul Făgăraș și 

evidențiera fondurilor necesare în bugetul local 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor imobilului stație de epurare prin 

modificarea poziției 444 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Municipiului Făgăraș, atestat prin H.G.nr.972/2002. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru proiectul "Modernizarea, extinderea și optimizarea consumului energetic- Sistem 

de iluminat public în Municipiul Făgăraș". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului municipal pentru finanțarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al Municipiului Făgăraș, a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale, pentru sport de masă, educație-sănătate și tineret pe anul 2017, alocate 

pentru activități nonprofit de interes local.(Anexele se regăsesc pe CD). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat",  instituție de 

cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a Comisiilor de evaluare și 

contestații constituite în acest scop. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

7.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de PFA 

DOBRE C. ELENA, privind imobilul-teren în suprafață de 56 mp., proprietatea  S.C. 

FLAMERUS S.R.L., în vederea achiziționării de către Municipiul Făgăraș, conform 

HCL.nr.35/2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

8.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de PFA 

DOBRE C. ELENA, privind imobilul-teren în suprafață de 250 mp., în vederea achiziționării 

lui de către Municipiul Făgăraș, conform HCL.nr.35/2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL.nr.136/31.10.2016, de însușire a 

Raportului de evaluare pentru spațiu Cabinet medical O.R.L., proprietatea Dr.Condrea Nina, 

executat de către PFA DOBRE  ELENA ( la solicitarea municipalității), însușirea Raportului 

de evaluare modificat executat de PFA DOBRE  ELENA pentru spațiu Cabinet medical 

O.R.L., ., proprietatea Dr.Condrea Nina (la solicitarea municipalității), și însușirea Raportului 

de evaluare întocmit de PFA TOMA OȚELEA, privind Cabinet O.R.L., proprietatea 

Dr.Condrea Nina și Cabinet medical, fost sediu SANEPID, proprietatea municipalității ( la 

solicitarea Dr. Condrea Nina). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Art.1 din 

HCL.nr.87/29.09.2016, privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor 

de carte funciară ( actualizare date imobil) pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Mihai 

Viteazul, nr.24. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in 

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

11.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice cadastrală de 

apartamentare pentru imobilul situat în Făgăraș, str.Dr. Ioan Șenchea, nr.49. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Municipal "Dr.Aurel 

Tulbure" Făgăraș în calitate de membru fondator la înființarea unei asociații fără scop 

patrimonial. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

13.Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de-o 

parte și Asociația Club Sportiv Royal Făgăraș, pe de altă parte, în vederea organizării și 

desfășurării evenimentului "Turneu de Fotbal pentru copii", în perioada 13-14 mai 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

14.Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș pe de-o 

parte și Asociația Valorizarea Educației, pe de altă parte, în vederea organizării și desfășurării 

evenimentului "Bucurie în Mișcare", în perioada 19-21 mai 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

15.Proiect de hotărâre privind structura pe specialități a membrilor comisiei de 

analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii și a comisiei de soluționare 

a contestațiilor. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor criterii pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor A.N.L.pentru 

tineri. 



 5 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

 

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

(APRILIE 2017). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 (Intre timp a sosit in sala si dl.Gabor Constantin, fiind prezenti 17 consilieri). 

 

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

 

 Domnul presedinte:”Asa cum am constatat cu totii, in materialul pe care-l aveti cu 

totii in mapele de sedinta, se afla raportul primaului insotit de toate anexele proiectului de 

hotarare, asa cum a fost acesta modificat, urmare amendamentelor pe care cu totii le-am 

sustinut la comsiile de specialitate ale Consiliului local. Astfel, se impune sa aprobam pe 

articole potrivit normelor legale, iar ulterior sa adoptam si anexele.As da cuvantul dl.primar sa 

prezinte proiectul de hotarare si raportul de specialitate.” 

 

 Anexa nr.1. 

 

 Domnul primar:”Raportul l-am facut impreuna cu compartimentele din executivul 

primariei:compartiment economic, achizitii publice, buget, audit si secretarul municipiului. 

Acest buget a avut in vedere ca sa fie cuprinse toate segmentele de dezvoltare ale 

Municipiului Fagaras. 

 Daca observati, fata de anul anterior, bugetul alocat pentru dezvoltare este undeva cu 

5-6.000 lei mai mare alocati.Acest buget a fost construit pe langa proiectele de dezvoltare pe 

care le-am depus, in momentul de fata, pe proiectele de finantare, mai avem si altele adaugate, 

dar o sa intervin pe parcurs daca este cazul, cu privire la bani pentru investitii, reparatii, 

investitii in derulare atc.” 

 

 Domnul Cirje:”Acest proiect de hotarare este unul din cel mai important proiect pe 

anul 2017 si eu am avut cateva chestiuni de lamurit in cadrul comsiilor de specialitate, dar nu 

am avut cu cine discuta si as vrea sa punctez cateva chestiuni legate de strategia de dezvoltare 

si proiecte pe fonduri europene. Vreau sa va amintesc ca anul trecut au fost bugetate o serie de 

investitii plus un proiect privind aleea de biciclete si trotuare, proiecte pe care nu le vad aici, 
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parcarea de la cimitirul nou, iarasi vad ca nu mai este proiect anul acesta, apoi in acea 

strategie de dezvoltare erau incluse doua terenuri de tenis si teren de fotbal artificial acolo la 

stadion si nu le regasesc nici pe acestea acum.Chestiuni foarte importante pentru zona 

franceza-450.000 lei alocati anul trecut pentru canalizarea acestei zone franceze, vad ca nici 

aici nu sunt alocari acum in acest sens, si in strategia de dezvoltare a Cetatii Fagaras a fost 

vorba de niste proiecte cu privire la cele doua turnuri de acolo. Sunt cateva proiecte pe care nu 

le regasesc aici pentru anul acesta si cred ca ar fi bine sa se gaseasca solutia bugetara pentru 

ca fiecare din proiecte are o mare importanta pentru acest municipiu. Sper sa se regaseasca 

toate aceste proiecte pe parcursul acestui an.” 

 

 (Intre timp a sosit in sala si d-na Motoc Carla, fiind prezenti 18 consilieri). 

 

 Domnul primar:”In data de 21 martie a.c. am avut discutii la comisiile de specialitate 

pe fiecare proiect in parte.Dl.Cirje, dvs.ati spus ca nu va exprimati opinia in comisie, ci ca 

vreti sa va exprimati opinia in plen, deci n-ati vrut sa primiti lamuriri in acest sens.Cu privire 

la zona franceza si cum am spus si in comisiile de specialitate, nu avem cum sa alocam bani 

din bugetul local pentru ca acea investitie este depusa ca proiect ca finantare. Referitor la 

inchiderea groapei de gunoi, la fel, cred ca nu se poate pentru ca, in planul de strategie de 

dezvoltare si proiectul care ar fi trebuit depus in exercitiul financiar trecut, nu s-a facut acest 

lucru, sa se inchida groapa de gunoi si noi trebuie in cel mai scurt timp sa inchidem aceasta 

groapa de gunoi, noi fiind in pericol sa platim zeci de mii de euro pe luna amenda pentru ca 

din luna februarie a.c.suntem dati in judecata si atunci vom face un efort financiar impreuna 

cu Ministerul de Resort si Consiliul Judetean Brasov sa inchidem groapa de gunoi sau cel 

putin sa demaram procedurile si investitiile. Am primit de la Consiliul Judetean Brasov o 

suma de 5 mld.lei vechi, iar noi am mai alocat din bugetul local inca 4 mld.lei si aceasta 

investitie este planificata pe 2 ani. 

 Referitor la Cetatea Fagaras, este vorba de o investitie tot asa pe 2 ani datorita faptului 

ca daca semnam contractul de 5 mil.euro pe fonduri europene, atunci vor incepe la Cetatea 

Fagaras lucrarile si in paralel vom face si noi aceasta investitie. 

 Cu privire la pista de biciclete, acum am reusit sa avem refacute toate cantitatile pentru 

proiectul PNDL si este destul de greu sa faci un trotuar si sa nu faci drumul.Noi terminam 

licitatia pe acest proiect, iar din luna iulie a.c.vom aloca si pentru aceasta strategie, iar terenul 

de fotbal din analiza pe care am facut-o visavis de dezvoltarea unitatii locale, avem alocati 

bani pentru echipa de handbal si cred ca mai eficient pentru Fagaras ar fi sa alocam bani exact 

cum le avem in lista.Nu este prioritar ca acolo sa alocam bani in momentul de fata si mai mult 

decat atat, asteptam sa se deschida finantari pentru a accesa bani pentru dezvoltarea bazei 

sportive.” 

 

 Domnul Cirje:”Cu privire la zona franceza, practica noastra ne arata ca in programele 

europene urmatoare o sa ajungem sa intervenim.As vrea sa incepem sa rezolvam problema 

canalizarii. 

 Legat de rampa de gunoi am inteles decizia de la nivelul Consiliului Judetean 

Brasov.Imi amintesc ca s-a discutat in urma cu catevaluni ca sa luam inapoi rampa de gunoi si 

am ajuns exact aici, la amenzi si la lipsa de interventie in acest sens. 

 Referitor la Cetatea Fagaras, vreau sa atrag atentia ca acel proiect de finantare pentru 

care sper sa se obtina finantare anul acesta, nu poate interfera cu castelul pentru ca asa a fost 

proiectul. Cred ca este bine sa se continue investitiile acolo pentru a se mări numarul de 

vizitatori.Nu contest decizia luata de executiv legata de investitia de la stadion; vor veni 

finantari cu privire la stadion, la cele doua terenuri de sport-suma de 200.000 lei nu cred ca 

este o presiune foarte mare in acest sens.” 
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 (Intre timp a sosit in sala si dl.Negrila Ion, fiind prezenti 19 consilieri). 

 

 Domnul primar:”Vad ca dezinformezi lumea.Zona Franceza stii foarte bine ca este 

un proiect separat si ca am adoptat indicatori tehnico-economici si luna trecuta. 

 Legat de groapa de gunoi, responsabilitatea este a primariei.Menzile vin catre 

primarie, asa ca noi n-am intrat in capcana pe care dvs.vreti s-o faceti acum in fata consiliului 

local si a publicului. Groapa de gunoi trebuia inchisa inca din anul 2009. Deci, noi suntem 

responsabilii acestui fapt ca nu s-a inchsi groapa de gunoi.” 

 

 Domnul Cirje:”La comisie nu este asa cum a spus dl.primar, pentru ca dânsul a iesit 

din sala, iar eu am intrebat colegii daca mai discutam proiectul si au spus ca s-a discutat 

inainte sa ajung eu la comisie. 

 Apoi, nu cred ca dezinformez populatia, ci este doar un punct de vedere al meu 

exprimar aici.” 

 

 Domnul primar:”Ati fort viceprimar in acest executiv si cunoasteti foarte bine legea 

si stiti foarte bine care este problema gunoaielor menajere.Am spus:ori nu cunoasteti legea, 

ori vreti sa dezinformati lumea.Atunci cand am plecat din sala de la acea comisie, atrebuie sa 

plec deoarece venise o delegatie germana, dar eu am informatia ca ati spus ca nu comentati in 

comisiei, ci in plen cu privire la proiectul de buget. Daca eu am informatia gresita, sa spuna 

domnii consilieri care au fost la comisia respectiva.” 

 

 Domnul presedinte:”Alte discutii, intrebari? Nu sunt.Va propun sa trecem la vot pe 

fiecare anexa a acestui proiect de hotarare.” 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.1 a proiectului de hotarare si se aproba 

cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.2 a proiectului de hotarare si se aproba 

cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.3 a proiectului de hotarare si se aproba 

cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.3.1 a proiectului de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.3 per ansamblu a proiectului de hotarare 

si se aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.4 a proiectului de hotarare si se aproba 

in unanimitate (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.5 a proiectului de hotarare si se aproba 

in unanimitate (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.6 a proiectului de hotarare si se aproba 

in unanimitate (19 consilieri prezenti). 
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 Domnul presedinte: Supune la vot Anexa nr.6.1. a proiectului de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: “Va propun sa trecem la vot pe fiecare articol in parte al acestui 

proiect de hotarare.” 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Art nr.1 a proiectului de hotarare si se aproba cu 

18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Art nr.2 a proiectului de hotarare si se aproba cu 

18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Art nr.3 a proiectului de hotarare si se aproba cu 

18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot Art nr.4 a proiectului de hotarare si se aproba cu 

18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti). 

 

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

aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.43/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.44/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.45/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.46/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.47/29.03.2017. 
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 Domnul presedinte:”Dupa cum se observa, la punctele 6, 7, 8 si 15 de pe ordinea de 

zi se impune vot secret pentru constituirea unor comisii. As propune sa trecem deocamdata 

doar la propunerile membrilor din diferite comisii ale acestor proiecte de hotarari enumerate, 

iar la sfarsitul sedintei sa le aprobam prin vot.” 

 

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

consilieri prezenti. 

 

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

 

 Domnul presedinte:”Daca aveti propuneri la acest proiect de hotarare? Se impune aici 

vot secret.” 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

 Comisia de evaluare anuală a managementului Muzeului Tării Făgăraşului şi se 

propune un membru din partea Consiliului Local: 

 

Preşedinte: - prof.univ.dr.Ioan Opriș  

Membrii:- dl. Mihai Ioan Gorgoi 

                                 - dl. Florin Alexandru 

 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind respectarea procedurii evaluării 

managementului Muzeului Ţării Făgăraşului: 

 

Preşedinte: - d-na Liliana Țolaș  

Membrii -dl. Marius Câmpeanu 

          -dl. Radu Stelian Biza  

          -dl.Mazilu Alexandru 

 

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

,urmand ca la sfarsitul sedintei sa se aprobe prin vot secret. 

 

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

 

 Domnul presedinte:”Daca aveti propuneri la acest proiect de hotarare? Se impune aici 

vot secret.” 

 

 Se fac urmatoarele propuneri:   

 

 Comisia de negociere 

 

1.Dl.Motoc Alexandru 

2.Dl Ercău Bruno 

 

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

urmand ca la sfarsitul sedintei sa se aprobe prin vot secret. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:” 
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 Domnul presedinte:”Daca aveti propuneri la acest proiect de hotarare? Se impune aici 

vot secret.” 

 

 Se fac urmatoarele propuneri:   

 

 Comisia de negociere 

 

1.Dl.Motoc Alexandru 

2.Dl Ercău Bruno 

 

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

urmand ca la sfarsitul sedintei sa se aprobe prin vot secret. 

 

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

 

 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.48/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.49/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.50/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.51/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.52/29.03.2017. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi:” 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.53/29.03.2017. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta punctul 15 de pe ordinea de zi:” 

 

 Domnul presedinte:”Daca aveti propuneri la acest proiect de hotarare? Se impune aici 

vot secret.” 

 

 Se fac urmatoarele propuneri:   

 

Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate 

închirierii, următorii consilieri: 

 

- membrii titulari: 1. Alexandru Florin 

      2. Biza Radu Stelian 

      3. Mazilu Alexandru 

      4. Stengel Norbert 

    

        - membrii supleanți:1. Șuteu Marilena 

                                           2. Ercău Bruno 

 

         Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali: 

 

1.Suciu Andreea 

2.Motoc Alexandru 

3.Negrilă Ion 

 

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

urmand ca la sfarsitul sedintei sa se aprobe prin vot secret. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.54/29.03.2017. 

 

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

voturi pentru si o abtinere:dl.Mazilu Alexandru (19 consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.55/29.03.2017. 

 

Domnul presedinte:” La punctul “Suplimentare” avem urmatorul proiect de 

hotarare:”Proiect de hotărâre privind mandatarea Directorului General al S.C.SALCO SERV 
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S.A. Făgăraș de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor pentru punerea în aplicare a 

Sentinței civile nr.1361/CA/2016.” 

 

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

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:”La punctul “Suplimentare” avem un singur proiect de hotarare 

care nu a fost discutat la comisiile de specialitate. Asadar, v-as propune sa intrerupem putin 

sedinta pentru a se desfasura doua comisii de specialitate (economica si juridica), cu privire la 

acest proiect de hotarare.” 

 

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

consilieri prezenti). 

 

 Dupa desfasurarea celor doua comisii de specialitate se revine la desfasurarea sedintei 

ordinare. 

 

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

privind mandatarea Directorului General al S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș de a convoca 

Adunarea Generală a Acționarilor pentru punerea în aplicare a Sentinței civile 

nr.1361/CA/2016.” 

 

 Domnul Popa O:” Puteti sa ne explicati acest proiect de hotarare?” 

 

 Domnul primar:”Municipiul Fagaras a inaintat o actiune in instanta in vechea 

conducere si instanta a admis cererea primarului, a Municipiului Fagaras, fiind intervenienti 4 

peroane. Noi am dat o hotarare de consiliu local cum ca procedurile sunt legale si statutare, 

Consiliul local a respins candidatii, apoi ne-a dat dreptate instanta si nu a mai fost nevoie sa 

facem recurs, doar ca trebuie acum sa se faca procedura corespunzatoare si in A.G.A 

S.C.Salco Serv.S.A. Fagaras cu privire la membrii care au fost selectati, iar A.G.A S.C.Salco 

Serv.S.A. Fagaras poate sa-i valideze sau nu.” 

 

 Domnul Gabor:”Au fost selectati pe concursul initial,nu?” 

 

 Domnul primar:”Da.” 

 

 Domnul presedinte:”Practic, prin acest proiect de hotarare, mandatam directorul 

S.C.Salco Serv.S.A. Fagaras sa puna in aplicare aceasta procedura in A.G.A S.C.Salco 

Serv.S.A. Fagaras.” 

 

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

unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.56/29.03.2017. 

 

 Domnul presedinte:”Acum urmeaza sa revenim la desfasurarea votului secret si la 

adoptarea finala a celor 5 puncte de pe prdinea de zi anterioare ( pct.6, 7, 8 si 15), unde deja s-

au facut propunerile respective si s-au impartit buletinele de vot, pentru vot secret.” 

 

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

 

 Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:”In urma votului secret,avem: 
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 Comisia de evaluare anuală a managementului Muzeului Tării Făgăraşului şi se 

propune un membru din partea Consiliului Local: 

 

Preşedinte: - prof.univ.dr.Ioan Opriș = 19 voturi pentru  

Membrii:- dl. Mihai Ioan Gorgoi = 19 voturi pentru 

                                 - dl. Florin Alexandru = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

 

 Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind respectarea procedurii evaluării 

managementului Muzeului Ţării Făgăraşului: 

 

Preşedinte: - d-na Liliana Țolaș = 19 voturi pentru 

Membrii -dl. Marius Câmpeanu = 17 voturi pentru si 2 impotriva 

                      -dl. Radu Stelian Biza = 9 voturi pentru si 10 impotriva 

           -dl.Mazilu Alexandru = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

  

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

aproba in unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.57/29.03.2017. 

 

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

 

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

 

 Comisia de negociere: 

 

1.Dl.Motoc Alexandru = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

2.Dl Ercău Bruno = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

 

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

aproba in unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.58/29.03.2017. 

 

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

 

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

 

 Comisia de negociere: 

 

1.Dl.Motoc Alexandru = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

2.Dl Ercău Bruno = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

 

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

aproba in unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.59/29.03.2017. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta punctul 15 de pe ordinea de zi:” 

 

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

 

 Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate 

închirierii, următorii consilieri: 

 

- membrii titulari: 1. Alexandru Florin = 19 voturi pentru 
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      2. Biza Radu Stelian = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

      3. Mazilu Alexandru = 19 voturi pentru 

      4. Stengel Norbert = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

    

        - membrii supleanți:1. Șuteu Marilena = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

                                           2. Ercău Bruno = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

 

         Comisia de soluționare a contestațiilor, următorii consilieri locali: 

 

1.Suciu Andreea = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

2.Motoc Alexandru = 18 voturi pentru si 1 impotriva 

3.Negrilă Ion = 19 voturi pentru 

 

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

aproba in unanimitate-19 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.60/29.03.2017. 

 

Domnul presedinte: Multumeste pentru participare participare şi declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

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

 

     

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       SECRETAR, 

       PETRU MALENE                                     LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 

 

 

 

 

 


