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ROMAN IA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
Strada Republicii, N r'3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 23 AUGUST 2018 in şedinţa DE INDATA a Consiliului Local 
Fagaras, şedinţa convocata in conformitate cu prevederile art.39, alin.(l) si (3), cu 
respectarea prevederilor alin.(5) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publica locala, republicata, modificata si completata.

Şedinţa a avut loc in sala de şedinţe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele
18:30.

Domnul preşedinte de sedinta:Ercau Bruno : anunţa ca şedinţa este legal 
constituita, fiind prezenţi 16 consilieri si 2 absenţi: dl.Ciont Valentin si dl.Pintea 
Cornel (din 18 consilieri in funcţie).

Participa:reprezentanti ai mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, d-ra secretar -  
Laura Elena Giunca.

Domnul preşedinte:”Astazi, inainte de aceasta şedinţa de indata, 
desfasurandu-se 3 comisii de specialitate ale Consiliului local, respectiv, comisia 
economica, juridica si cea de comerţ, au avut loc următoarele discuţii cu privire la 
punctul 2 de pe ordinea de zi: in urma discuţiilor celor 2 comisii de specialitate 
(economica si cea juridica) , s-a optat pentru ca dl.avocat Calin Pompiliu Pemicek sa 
reprezinte interesele Consiliului Local Fagaras in Dosarul nr. 1767/62/2018 in care 
Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul Tribunalului Braşov, iar la comisia 
de comerţ membrii comsiei s-au exprimat ca se va discuta aceasta problema in şedinţa 
de indata de acum.

Domnul Popa Ovidiu (preşedinte al comisiei de comerţ), spune ca ar trebui 
discutat cu acest avocat mâine pentru negoiere oferta tarif pentru proces si pentru mai 
multe detalii in acest sens.

Domnul Malene ( membru si secretar al comiei juridice si membru al comisiei 
economice), spune ca ar trebui sa se traseze aceasta sarcina cuiva.

Domnul Popa Ovidiu (preşedinte al comisiei de comerţ) isi exprima 
propunerea de a se constitui eventual o comisie formata din consilierii locali ai 
Consiliului local Fagaras care sa se intalneasca mâine cu avocatul pentru negocieri. Sa 
se numească astazi in şedinţa de indata aceasta comisie.
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Domnul Cirje (membru al comisiei juridice) propune sa se mai convoace o 
şedinţa de indata si saptamana viitoare, lui, 27 august 2018 si pana luni, vor fi si 
informatiille necesare după intalnirea cu avocatul respectiv.

Domnul Bogdan (preşedinte al comisiei juridice) propune si ora desfăşurării 
acelei şedinţe de indata de luni, 27 august 2018, si se propune ora 18, acum in şedinţa 
de indata de astazi, 23 august 2018, stabilindu-se constituirea unei comisii in vederea 
angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Fagaras in 
Dosarul nr. 1767/62/2018 in care Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov.

Astfel, se fac următoarele propuneri de membrii ale comisiei in vederea 
angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Fagaras in 
Dosarul nr. 1767/62/2018 in care Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov:

1. Dl.Ciont Dan Valentin
2. D1.Cirje Cătălin George
3. Dl.Mazilu Alexandru Dorin
4. Dl.Alexandru Florin, comisie ce se va vota in şedinţa de indata de astazi, 23 

august 2018.

D-ra secretar intreaba consilierii locali daca sunt de acord ca punctul 2 de pe 
ordinea de zi a şedinţei de indata de astazi, 23 august 2018, sa isi schimbe titulatura si 
anume sa se reformuleze astfel: “proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii 
in vederea angajarii unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local 
Fagaras in Dosarul nr. 1767/62/2018 in care Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat 
pe rolul Tribunalului Braşov”, urmând ca luni, 27 august 2018, când se va convoca o 
alta şedinţa de indata, proiectul de hotarare sa se numească astfel: „angajarea unui 
avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local Făgăraş în Dosarul 
nr. 1767/62/2018 în care Consiliul Local Făgăraş are calitatea de pârât, aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov”.

Consilierii prezenţi in sala la cele 3 comisii de specialitate ale Consiliului 
local, respectiv, comisia economica, juridica si cea de comerţ sunt de acord cu aceste 
propuneri ale d-rei secretar.”

Domnul preşedinte - Prezintă şi supune spre aprobare proiectul ordinii de 
zi, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Făgăraş pe anul 2018.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se 
aproba in unaniitate-16 voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii in vederea angajarii 
unui avocat care sa reprezinte interesele Consiliului Local Fagaras in Dosarul 
nr. 1767/62/2018 in care Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov.”
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Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se 
aproba in unanimitate-16 voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş in 
calitate de co-organizator cu Judeţul Braşov, Asociaţia Centrul Regional pentru 
Dezvoltare Durabilă şi Promovarea Turismului-Ţara Făgăraşului şi Fundaţia Mihai 
Eminescu Trust în vederea organizării în comun a Conferinţei de Promovare a 
Principiilor Convenţiei de la Faro în perioada 17-20 septembrie 2018 în Municipiul 
Făgăraş.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se 
aproba in unaniitate-16 voturi pentru.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraş pe anul 2018.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba 
cu 15 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Cătălin (16 consilieri prezenţi), adoptandu-se 
Hotararea nr.222/23.08.2018.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotărâre privind constituirea unei comisii in vederea angajarii unui avocat care sa 
reprezinte interesele Consiliului Local Fagaras in Dosarul nr. 1767/62/2018 in care 
Consiliul Local are calitatea de pârât, aflat pe rolul Tribunalului Braşov.”

Domnul Cirje:” Legat de acest subiect, astazi am citit pentru prima data acest 
material cu privire la acest proces. Ce inteleg eu din acest material este ca doamna 
director de la Casa Municipala de Cultura Fagaras contesta actul decizional al 
Consiliului local.Constituţia României si Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publica locala reglementează felul in care decidem si cred ca doamna director de la 
Casa Municipala de Cultura Fagaras sau persoana care se ocupa de acest proces, 
incalca cumva legile acestea democratice, libera exprimare si decizia fiecăruia dintre 
noi.Prin urmare, mie nu-mi vine sa cred ca exista acest proces si l-as ruga pe 
dl.preşedinte al comisiei de cultura din cadrul Consiliului local ca pana mâine sa-i 
transmită ca doamnei director de la Casa Municipala de Cultura Fagaras sa-si retraga 
aceasta acţiune pentru ca altfel, va urma un proces in care va suferi toata lumea de 
aici, o sa-si aduca martori fiecare in fata judecătorului si in acea perioada când a avut 
loc aceasta situaţie despre care vorbim astazi in material, vreau sa va spun ca, colegii 
noştri si alte multe persoane au fost agresaţi, ameninţaţi, lezaţi. Daca intram intr-un 
proces de acest gen, lucrurile vor fi făcute publice si cunoscute instanţei. Nu cred ca 
are câştig de cauza si o sa cream o stare de tensiune. Daca dânsa mâine nu isi retrage 
acest proces, atunci, de saptamana viitoare, de luni vom merge in fata judecătorului.
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Mi se pare firesc ca dl.presedinte al comisiei de cultura din cadrul Consiliului local sa 
se ocupe de acest lucru, adica sa ia legătură cu doamna director de la Casa Municipala 
de Cultura Fagaras pana mâine si sa incerce sa se ajunga la un consens in acest 
sens.Observ ca procesul este demarat inca din data de 25 mai 2018, citatia emisa de 
instanţa este intrata in Primăria Fagaras in data de 8 august 2018 si astazi, 23 august 
2018 abia aflu ca am termen, ca trebuie sa stabilesc numirea unui avocat, avocatul sa- 
si formeze strategia de aparare, trebuie sa ne-o comunice si nu sunt doar eu in acest 
caz, ci e vorba de 19 consilieri locali si toate astea trebuie sa se faca in termen de 10 
zile. Cred ca s-a comis o grava eroare si o limitare a dreptului meu in calitate de 
consilier local si ne vom folosi de toate aspectele necesare pentru rezolvarea acestei 
situaţii daca ajungem pana acolo.”

Domnul primar:”Nu ca nu imi vine sa cred pentru ca il cunosc pe dl.Cirje in 
intervenţiile pe care le-a avut de-a lungul timpului, dar in intervenţia dvs.,dl.Cirje, va 
contraziceţi de la o fraza la alta. Intervenţia dvs.suna ca o ameninţare vis-a-vis de un 
angajat al primăriei.”

Domnul Cirje:”Este o promisiune, nu o ameninţare.”

Domnul primar:”Dl.Cirje, va rog, eu v-am ascultat. Acum as vrea sa vorbesc 
si eu. Suna ca o ameninţare spuneam, la adresa unui angajat al primăriei, cum ca daca 
nu-si retrage o acţiune in instanţa, un act democratic, s-ar putea sa se intample 
anumite lucruri. Eu cred ca nu se incalca nici Constituţia României, nicio lege a 
administraţiei publice a unui act de acţiune in instanţa, un act democratic si un drept al 
fiecărui om. Dvs.cred ca invocaţi si anumite situaţii de exemplu, cum ca s-a incalcat 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, dreptul dvs.de a va apara si 
uitati ca astazi am convocat o şedinţa de indata tocmai in acest scop ca dvs.sa aveţi 
posibilitatea sa faceţi aceasta intampinare.Nu cred ca ameninţările dvs.va intimida pe 
cineva. Trebuie dat un exemplu ca orice ales local, die ca este primar, fie ca este 
consilier local, nu trebuie sa incalce legea. La a doua procedura, executivul si-a făcut 
treaba, a făcut propunerea conform legii sa iniţiem o procedura pentru a avea manager 
la Casa Municipala de Cultura Fagaras si anumiţi consilieri locali au blocat acea 
procedura. Tocmai consilierii locali au incalcat legea votând impotriva unei legi. Am 
rugămintea sa nu se lase cumva impresia ca cineva incalca legea aici la primărie. Ati 
adus aminte ca noi ca v-am informat foarte târziu de acest material si uitati ca noi 
astazi am convocat şedinţa de indata ca dvs.sa aveţi timp sa va aparati pentru ca in 
data de 3 septembrie 2018 este termenul de depunere a intampinarii si noi puteam sa 
lasam aceasta iniţiativa a mea pana in data de 30 august 2018 când va avea loc şedinţa 
ordinara. Nu cred ca acuzele dvs.sunt fondate si nu cred ca cineva va ceda la 
presiunile dvs.si la ameninţările pe care le-ati făcut mai inainte.”

Domnul Alexandru:”Dl.primar, dvs.spuneţi ca vreţi sa daţi un exemplu sau 
despre ce este vorba?”

Domnul primar:”Dl.Alexandru, daca ascultaţi puţin pentru ca este 
inregistrata aceasta convorbire, nu am spus ca eu vreau sa dau un exemplu. Trebuie 
dat un exemplu ca niciun ales local sa nu se impotriveasca legii.El trebuie sa aiba 
opţiunea de a vota, dat trebuie ca acea opţiune si acel vot sa fie legale. Asta am spus.”

Domnul Alexandru:”Dvs., dl.primar, sunteti sigur ca veţi castiga procesul.”
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Domnul primar:” Dl.Alexandru, vi se pare ca eu am făcut acţiunea impotriva
dvs.?”

Domnul Alexandru:”Am spus eu acest lucru?”

Domnul primar:”Dvs.ati făcut afirmaţia ca eu cred ca as castiga acest 
proces.”

Domnul AIexandru:”Deci, credeţi ca veţi castiga, nu?”

Domnul primar:”Cred ca limba romana este una: ca “va castiga”, nu ca “veţi 
castiga”.

Domnul MaziIu:”Daca documentul a fost inregistrat in Primăria Fagaras pe 
data de 8 august 2018, de ce este convocata aeasta şedinţa de indata atat de târziu? De 
ce nu am făcut şedinţa imediat?”

Domnul primar:”Documentul a fost inregistrat la Compartimentul 
Registratura din cadrul Primăriei Fagaras in data de 8 august 2018, a ajuns in mapa si 
la Compartimentul Consiliului local in data de 9 august 2018, ora 15, iar informarea 
telefonica, către consilierii locali a fost in data de 14 august 2018. Au fost informaţi 
atunci consilierii locali de acea acţiune. Pe urma au fost acele 2 zile libere de Sfanta 
Maria. Am avut apoi cele 2 zile de comisiii de specialitate ale Consiliului local in 
datele de 22 si 23 august 2018 si am spus ca in data de 23 august 2018 când sunt mai 
mulţi consilieri la comisiile de specialitate ale Consiliului local, sa convocam aceasta 
şedinţa de indata. Ar fi timp suficient pana in data de 3 septembrie 2018 când trebuie 
depusa intampinarea.”

Domnul Mazilu:”Nu prea cred ca este asa cum spuneţi dvs.Trebuia sa fim 
instiintati imediat telefonic.”

Domnul primar:”Ati fost informaţi telefonic pe data de 14 august 2018.”

Domnul MaziIu:”De ce n-ati facut-o pe data de 15 august 2018 când a fost zi 
libera?”

Domnul Malene:”Este o discuţie inutila. Este timp suficient in acest sens.”

Domnul Mazilu:”Nu este timp suficient.”

Domnul Cirje:”Legat de informare. Citez:”o sa fie un proces; in acest 
moment nu este oficial, va fi discutata informarea la comisiile de specialitate ale 
Consiliului local”. Asa m-a informat de la secretariatul Consiliului local.V-am lămurit 
si se poate proba. Apoi, dl.primar a spus ca eu am ameninţat. Am spus asa: daca 
doamna director de la Casa Municipala de Cultura Fagaras nu-si retrage acţiunea, 
incepand de luni, mergem in instanta.Nu am ameninţat cu nimic si va avertizez ca 
daca spuneţi in vreun sincron, in vreo comunicare in spaţiul public aceasta minciuna 
spusa in aceasta şedinţa, o sa il chem pe dl.primar in judecata.”

Domnul primar:”Cred ca ar fi foarte interesant sa fim amandoi la bara.”
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Domnul Popa O f’Haideti sa mergem mai departe si sa alegem acum o 
comisiei care sa mearga mâine sa negocieze cu avocatul, sa se pună de acord cu 
dânsul asupra onorariului etc.”

Domnul Lascu:”Ar fi bine totuşi sa fie o intelegere amiabila cu doamna 
director de la Casa Municipala de Cultura Fagaras inainte de a intra in proces.”

Domnul primar:”Cred ca presa ar trebui sa scrie ca si dl.primar a fost 
ameninţat ca daca va apare in presa ameninţările domnului Cirje, o sa ma dea in 
judecata.”

Domnul preşedinte:”Asadar, facandu-se deja propunerile de membrii din 
cadrul Consiliului local a acestei comisii in vederea angajarii unui avocat care sa 
reprezinte interesele Consiliului Local Fagaras in Dosarul nr. 1767/62/2018, este 
nevoie de vot secret, aceatsa comisie fiind in următoarea componenta:

1. Dl.Ciont Dan Valentin
2. Dl.Cirje Cătălin George
3. Dl.Mazilu Alexandru Dorin
4. D1.Alexandru Florin

Se impart buletinele de vot pentru vot secret.

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

1. Dl.Ciont Dan Valentin = unanimitate (16 voturi pentru)
2. D1.Cirje Cătălin George = unanimitate (16 voturi pentru)
3. Dl.Mazilu Alexandru Dorin= unanimitate (16 voturi pentru)
4. D1. Alexandru Florin = unanimitate (16 voturi pentru)

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea 
nr.223/23.08.2018.

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş in calitate de co-organizator 
cu Judeţul Braşov, Asociaţia Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabilă şi 
Promovarea Turismului-Ţara Făgăraşului şi Fundaţia Mihai Eminescu Trust în 
vederea organizării în comun a Conferinţei de Promovare a Principiilor Convenţiei de 
la Faro în perioada 17-20 septembrie 2018 în Municipiul Făgăraş.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba 
in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea 
nr.224/23.08.2018.
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Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările 
şedinţei.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
ERCĂU BRUNO

PJ/PJ.


