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PROCES-VERBAL

încheiat azi, 27 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
18:00.

Domnul preşedinte de sedinta-.Ercau Bruno : anunţa ca şedinţa este legal 
constituita, fiind prezenţi 15 consilieri, absenti-3 consilieri: dl.Bogdan Ion, dl.Gavrila 
Dan si dl.Stengel Norbert, din 18 consilieri in funcţie.

Participa:reprezentanti ai mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar- 
Clont Valentin si dl. secretar interimar-Adrian Gavrila.

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

1.Proiect de hotărâre privind 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.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:”Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se 
aproba in unanimitate -  15 voturi pentru din 18 consilieri in funcţie.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotărâre privind 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.”
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Domnul preşedinte:” S-a numit o comisie de negociere care s-a stabilit 
saptamana trecuta, joi, 23 august 2018 intr-o şedinţa de indata si poate un membru din 
aceasta comisie ne poate spune mai multe in acest sens, ce s-a discutat cu avocatul 
respectiv.”

Domnul viceprimar:”Comisia respectiva s-a intrunit vineri, 24 august 2018 
cu dl.avocat Calin Pompiliu Pernicek. După acea intalnire, dl.avocat m-a sunat pentru 
a-mi transmite doar onorariul pe care l-ar percepe dânsul in cazul in care l-am angaja 
ca avocat in acest proces.Este vorba de onorariul de 6000 lei pe tot procesul. Ce s-a 
discutat exact vineri in comisie, nu ştiu deoarece nu am putut participa.”

Domnul Alexandru :”Facand parte din acea comisie, va pot spune eu.Ne-am 
intalnit cu dl.avocat vineri, 24 august 2018, i-am explicat ce s-a intamplat, cum si de 
ce s-a intamplat acest lucru. Dânsul a analizat intreaga documentaţie si am căzut de 
acord sa ne transmită ulterior onorariul procesului pe care l-ar percepe dânsul, ceea ce 
s-a si intamplat.”

Domnul Mazilu:”Conform propunerii făcute de dl.consilier local Cirje Cătălin 
la şedinţa de indata din 23 august 2018, in ziua următoare de după şedinţa de indata 
din data de 23 august 2018, m-am deplasat impreuna cu dl.consilier local Alexandru 
Florin la Casa Municipala de Cultura Fagaras pentru a discuta si a ajunge la o 
intelegere amiabila cu d-na director al Casei Municipale de Cultura Fagaras, dar nu 
am gasit-o acolo. Dânsa se afla in concediu. Prin urmare, l-am chemat apoi pe 
dl.avocat pentru discuţii in acest sens.”

Domnul presedinte:”In regula. Acest lucru nu inseamna ca pe parcurs, nu se 
mai pot modifica lucrurile pentru a ajunge la o intelege amiabila cu dânsa.”

( Intre timp, a sosit in sala si dl.Stengel Norbert, fiind prezenţi 16 consilieri).

Domnul Alexandru :”Domnul avocat ne-a spus ca sunt sanse sa castigam 
acest proces.”

Domnul Mazilu:”Am mai cerut 4 opinii in acest sens si ni s-a spus sa 
continuam procesul pentru ca exista ca sansa sa fie de partea noastra.”

Domnul Alexandru:”La următoarea intalnire, dl.avocat va fi in fata 
consilierilor locdali si se va discuta totul fata in fata in acest sens.”

Domnul presedinte:”Asadar, la acest proiect de hotarare este nevoie de vot 
secret, fiind vorba de desemnarea unei persoane, unui avocat in speţa noastra, de a ne 
reprezenta interesele Consiliului Local Făgăraş în Dosarul nr. 1767/62/2018 în care 
Consiliul Local Făgăraş are calitatea de pârât, aflat pe rolul Tribunalului Braşov. Daca 
aveţi propuneri in acest sens?”

Domnul viceprimar:Face următoarea propunere:

1.Dl.avocat Calin Pompiliu Pernicek
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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:

1.D1.avocat Calin Pompiliu Pernicek = unanimitate (16 voturi pentru)

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu 
si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenţi, adoptandu-se 
Hotararea nr.225/27.08.2018.

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările 
şedinţei.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
ERCĂU BRUNO

SECRETAR,
LAURA ELENA GLUNCA

PJ/PJ.
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