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PROCES-VERBAL 
 

 

 Încheiat azi, 11 NOIEMBRIE 2016  în şedinţă EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraş, 

şedinţă convocată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 

 Şedinţa a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei, începând cu orele 14:00. 

 

Din partea Primariei participă: Dl. Primar- Sucaciu Gheorghe, D-ra Secretar Giunca Laura  

Elena, Compartiment Implementare Proiecte Europene–D-naVlad Mihaela şi D-na Peptea Florina. 

 

 Din partea presei participă: Mass-media locală.  

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă – Clonţ Dan-Valentin anunţă că şedinţa este legal constituită,  

fiind prezenţi 14 consilieri, absenţi 4 consilieri (Dl. Cîrje Cătălin, Dl. Lup Lucian, Dl. Mănduc Sorin, 

Dl. Mogoş Remus şi Dl. Popa Ovidiu). 

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă ia cuvântul: „Înainte de a supune la vot ordinea de zi dau 

cuvântul D-lui Primar.” 

 

 Dl. Primar ia cuvântul: „Azi s-a întrunit Consiliul de administraţie al SC Salco Serv SA şi a fost 

numit noul director al societăţii şi anume Dl. Bârsă Dragoş care este aici de faţă şi pe care l-aş ruga să se 

prezinte”.  

  

Dl. Bârsă Dragoş ia cuvântul: „Vreau să vă asigur de toată cooperarea mea pentru ca oraşul să fie 

aşa cum trebui, să fie un oraş curat, sănătos, sper să mă ajutaţi şi dvs. în calitate de partener majoritar, să 

depunem tot efortul pentru acest oraş şi să avem o colaborare bună.  

Nu am pregătit un discurs pentru azi, nu am ştiut că va fi şedinţă de consiliu azi.” 

 

Dl. Primar ia cuvântul: „Este prezent şi Dl. Tişcă Marius- Dir. SC Ecoterm, care a venit cu un 

Convocator pentru şedinţa AGA şi pe care dvs. trebuie să-l semnaţi, iar la şedinţă se va discuta 

modificarea Regulamentului de funcţionare a SC Ecoterm SA, modificare care se referă la acea taxă pe 

ţeavă şi să încercăm să găsim o modalitate pentru a elimina această taxă.” 

  

Ia cuvântul Dl. Preşedinte de şedinţă. 

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă prezintă şi supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după 

cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în 

cadrul apelului de proiecte POCU 3.7- Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană, în proiectul cu titlul “AFACERIŞTI ÎN CENTRU” şi aprobarea acordului de 

parteneriat; 
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Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de aplicant în  

cadrul apelului de proiecte POCU 3.7- Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil 

nonagricol din zona urbană, în proiectul cu titlul “ANTS 2- NEW WAVE”- Şcoala Antreprenorială şi 

aprobarea acordului de parteneriat; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de aplicant în  

cadrul apelului de proiecte POCU 5.1 Reducerea numărului de proiecte aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe cu peste 20.000 de 

locuitori cu accent, pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii romă prin implementarea de 

măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC în proiectului cu titlu “GAL PENTRU 

REGENERAREA URBANĂ A MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ” şi aprobarea acordului de parteneriat; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

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

LUCRĂRI INSTALARE REŢELE INTERNET CETATEA FĂGĂRAŞ; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

5. Proiecte de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de analiză a procedurii  

de stingere a creanţelor fiscale ce reprezintă venituri ale bugetului local prin trecerea în proprietatea 

publică, a Municipiului Făgăraş a unor imobile aflate în proprietatea debitorilor; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării structurii organizatorice a         

Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 
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Dl. Preşedinte de şedinţă: “Mai avem 3 proiecte primite înainte de începerea şedinţei, care sunt 

urgente şi nu suportă amânare. Supun la vot înscrierea acestor proiecte pe ordinea de zi şi anume: 

 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016” 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Braşov a Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul apelului de proiecte Programul 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 6 Prioritatea de investiţii 10(i) Obiective Specifice 

6.6 Educaţie şi competenţe în proiectul cu titlul ” Profesori dedicaţi, elevi motivaţi.” 
 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş, în calitate de partener, în 

cadrul apelului de proiecte Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 6 Educaţie şi 

competenţe Prioritatea de investiție 10(i) Reducerea şi prevenirea părăsirii timpuri a şcolii şi promovarea 

accesului egal la participarea educaţie timpurie, învăţământ primar şi învăţământ secundar de calitate, 

inclusiv prin căi formale, non-formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare apel de 

proiecte POCU/74/6/18/18 operaţiune compozita OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 în proiectul cu titlul ”Vreau la 

şcoală” şi aprobarea acordului de parteneriat cu Şcoala Gimnazială ’’Ovid Densuşianu”. 
 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 14 consilieri prezenţi. 

 

Se trece la discutarea Ordinii de zi. 

 

Domnul Preşedinte prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraş în calitate de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7- 

Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în proiectul cu 

titlul “AFACERIŞTI ÎN CENTRU” şi aprobarea acordului de parteneriat.” 

  

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Malene ia cuvântul: “La art. 5 din proiectul de hotărâre avem “asigurarea cofinanţării 

cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezentând 2% din valoarea bugetului propriu din proiect”, există o 

exprimare a bugetului, să ştim cât înseamnă 2% din acest proiect?” 

 

Dl. Primar ia cuvântul: “Noi mai întâi vom adopta hotărâri pentru a intra în aceste parteneriate iar 

ulterior, după ce vom intra în aceste parteneriate se construieşte proiectul şi bugetul. Ca indicatori şi 

tehnici şi economici vom avea avea altă hotărâre. Ca şi factori premergători noi trebuie să constituim 

aceste parteneriate că să putem construi acele proiecte şi să le depunem spre finanţare.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 141/11.11.2016. 
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Domnul preşedinte prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraş în calitate de aplicant în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7- Creşterea 

ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, în proiectul cu titlul “ANTS 

2- NEW WAVE”- Şcoala Antreprenorială şi aprobarea acordului de parteneriat.” 

 

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Primar ia cuvântul: “În cadrul acestui proiect noi suntem aplicant şi am să o rog pe D-na Vlad 

Mihaela sau pe D-na Peptea Florina să explice bugetul acestor proiect, cum decurge de fapt acest proiect.” 

 

D-na Peptea Florina ia cuvântul: “În legătură cu acest proiect unde Primăria este aplicant vreau să 

precizez că pe lângă cei 5 parteneri vor mai fi parteneri Primăria Alba Iulia şi Consiliul Judeţului 

Harghita. Se intenţionează organizarea unor cursuri de formare anteprenorială pentru minim 320 de 

persoane din mai multe judeţe respectiv 6 judeţe. Vor fi organizate activităţi specifice în regiunea Centru 

pornind de la nucleele Făgăraş, Braşov, Alba Iulia, Miercurea Ciuc. Aceste persoane care vor primi 

formarea anteprenorială vor lucra la planul de afaceri în vederea  înfiinţării de IMM-uri sau societăţi 

comerciale. Din  cele 320 de persoane, 40 de persoane care vor elabora cele mai eficiente planuri de 

afaceri vor primi granturi în valoare de 40 de mii de euro fiecare, aşadar estimăm că valoarea totală a 

proiectului va ajunge la 2,6 milioane de euro. Administraţia publică locală are obligativitatea să asigure 

finanţarea de 2%.” 

 

Dl. Primar ia cuvântul: “Procentul de 2% va fi aplicat fiecărui partener.” 

 

D-na Peptea Florina: “Fără partenerii privaţi, ei nu au această obligativitate de a asigura 

cofinanţare. Deci, 1,6 milioane de euro reprezintă granturi iar pentru aceste granturi nu se asigură 

cofinanţare, acestea se primesc şi se distribuie iar pentru restul de 300 de mii de euro se plăteşte finanţare 

de 2% adică 6000 de euro.” 

 

Dl. Malene ia cuvântul: “La art. 3 din proiectul de hotărâre se spune despre rezultatele selecţiei 

partenerilor. Avem, există acea selecţie a partenerilor, pentru că din materialul pe care îl avem lipseşte?” 

 

D-na Vlad Mihaela ia cuvântul: “Selecţia de parteneri a fost făcută, respectând termul legal de 10 

zile, ne-am hotărât destul de târziu şi selecţia a fost finalizată acum 2 zile, am lăsat termenul de 

contestaţie, iar din pricina timpului foarte scurt nu am mai adăugat copiile după procesul verbal de 

selecţie. Avem un exemplar pe care putem să-l multiplicăm. Toată lumea a fost admisă, a fost şi termen de 

contestaţie ca să respectăm cadrul legal, drept urmare avem 5 parteneri pe acest proiect.” 

 

Dl. Mazilu ia cuvântul: “Ne spuneţi care sunt partenerii?” 

 

D-na Vlad Mihaela: “1. Shivan Consulting Group SRL 

     2. Fundaţia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii 

         3. Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare CEED România 

     4. Asociaţia NOVUM 

     5. Asociaţia Centru Harghita de Inovare şi Incubare în Afaceri. 

Există şi procesal verbal postat pe site-ul Primăriei conform Regulamentului.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă ia cuvântul: “Alte întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări supun la vot 

proiectul de hotărâre.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 142/11.1 1.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraş în calitate de aplicant în cadrul apelului de proiecte POCU 5.1 
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Reducerea numărului de proiecte aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile 

marginalizate (romă şi non-romă) din oraşe cu peste 20.000 de locuitori cu accent, pe cele cu populaţie 

aparţinând minorităţii romă prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului 

de DLRC în proiectului cu titlu “GAL PENTRU REGENERAREA URBANĂ A MUNICIPIULUI 

FĂGĂRAŞ” şi aprobarea acordului de parteneriat.” 

 

Discuţii, întrebări? 

 

Dl. Malene ia cuvântul: “Articolul 6 din proiectul de hotărâre spune: “Se aprobă asigurarea 

alocării sumelor necesare şi angajarea bugetelor/cheltuielilor neeligibile care nu pot fi susţinute din 

proiect”. Avem cel puţin o estimare să vedem ce ar însemna aceaste sume, cât de mare este valoarea? Şi 

dacă mă poate lămuri cineva referitor la art. 3 privind rezultatul selecţiei partenerilor, să ştim cine sunt, 

eventual să primim şi noi o copie a procesului verbal.” 

 

Dl. Primar ia cuvântul: “Vă spun cum funcţuinează G.A.L. Din exerciţiul financiar se pot forma şi 

G.A.L. în mediul urban cum au fost şi G.A.L. în mediul rural. Aici nu este vorba despre cofinanţări de 

sute de mii de euro de 50 de mii de euro. Noi formăm aceste parteneriate pentru a face această aplicaţie. 

După această aplicaţie se face acea strategie de dezvoltare a acelor cartiere marginalizate. Este vorba 

despre Cartierul Tudor Vladimirescu, 13 Decembrie şi Salcâmului. Acea strategie va fi depusa şi aprobată 

de Minister şi va cuprinde liniile de finaţare pentru proiectele care vor fi depuse în continuare privind 

acele persoane, din acele cartiere, proiecte care vor avea titlu de finanţare pentru a accesa acele proiecte. 

Cu privire la  cheltuielile neeligibile, nu ştiu să vă spun acum exact cât ar fi, dar nu vor fi de 

ordinul sutelor de milioane de euro. Stategia o putem estima  până la 50.000 euro iar pentru G.A.L, prin 

acea strategie putem atrage până la 7 milioane euro.  

Ne-am întâlnit azi în şedinţă extraordinară pentru că la aceste tipuri de finanţări s-au dat drumul la 

aceste linii de finanţare. Azi de exemplu, la ora 12.00 a fost ultima oră de contestaţie. Am stabilit ca 

şedinţa să fie la ora 14.00 pentru că luni, noi trebuie să depunem acest proiect. Nu există un ghid de 

finnaţare fix şi nu se mai modifică nimic pe parcursul derulării deschiderii liniei de finanţare, nu este vina 

noastră în totalitate. Noi ne-am pregătit, suntem eligibili şi nu trebuie să pierdem această ocazie.” 

 

D-na Vlad Mihaela: “Valoarea totală a acestui proiect este de 50.000 de euro care nu este o suma 

foarte mare. Ne-a obligat prin titlu ca şi componenta G.A.L.-lui să fie o instituţie mică, un ONG şi un 

operator economic. Având în vedere lucrurile pe care Dl. Primar tocmai le-a expus, ieri la ora 16.00 a 

venit ultimul convergent de la Minister şi a trebuit să refacem toate procedurile, pentru a fi eligibil, să 

putem depune în timp. Procedura de selecţie a fost săptămâna trecută şi avem ca şi partener un ONG de la 

Bucureşti- Asociaţia Europeană Pentru o Viaţa Mai Bună, un ONG local- Funaţia Comunitară “Ţara 

Făgăraşului” şi un operator economic- SC MKBT Habitat SRL care are experienţă pe strategiile de 

dezvoltare locală. Depunem acest proiect pentru a ne putea adresa viitoarelor programe care se vor 

deschide cu finanţări foarte mari respectiv de 7 milioane de euro, pe care nu le putem accesa dacă 

Municipiul Făgăraş un are acest G.AL. înfiinţat. Termenul limită de depunere este luni, 14.11.23016. 

Practic, banii care sunt daţi de la Ministerul Fondurilor Europene cei 50.000 de euro sunt strict pentru a 

forma un G.A.L. şi ulterior acest G.A.L. se va putea mări şi vor fi incluse mai mute ONG-uri teritoriale, 

de aici din zonă şi operatori economici.” 

 

Dl. Preşedinte de şedinţă ia cuvântul: “Vă rog să ţineţi seama că toate aceste proiecte POCU au 

termenul limită de depunere până luni, 14.11.2016. 

 

Alte discuţii? Dacă nu sunt supun la vot proiectul de hotărâre.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 143/11.11.2016. 
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Domnul preşedinte prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul LUCRĂRI INSTALARE REŢELE 

INTERNET CETATEA FĂGĂRAŞ.” 

 

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Gabor ia cuvântul: “Văd în proiect o suma de 82.466,18 lei ce reprezintă inclusiv cabluri? 

 

Dl. Primar ia cuvîntul: “Am avut discuţii şi la rectificarae bugetului pe această temă. Este un 

proiect de voluntariat cu studenţii şi au fost donate câteva echipamente. Internetul nu funcţionează nici în 

interiorul şi nici în exteriorul Cetăţii şi nu le putem folosi. Cetatea noastă este una dintre puţinele cetăţi 

care nu are un ghid prin sistem electronic.” 

 

Dl. Gabor: “Deci nu este vorba despre acces la wi-fi, este vorba despre un sistem care ajută  

vizitatorii cetăţii, un ghid electronic. Am înţeles.” 

 

Dl. Preşedinte: “În completare vreau să vă spun că Cetatea Făgăraşului a depăşit numărul 100.000 

de vizitatori.  

 

Alte discuţii? Nu sunt. “ 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 4 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 144/11.11.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

componenţei nominale a comisiei de analiză a procedurii de stingere a creanţelor fiscale ce reprezintă 

venituri ale bugetului local prin trecerea în proprietatea publică, a Municipiului Făgăraş a unor imobile 

aflate în proprietatea debitorilor.”  

 

Dl. Preşedinte: “Trebuie să facem propuneri pentru componenţa comisiei iar votul va fi secret.  

Modalitatea de vot va fi prin DA sau NU.” 

 

Propuneri: 

 

- Dl. Bogdan îl propune pe:                          Dl. Alexandra Florin 

 

- Dl. Clonţ Valentin îi propune pe:               Dl. Motoc Alexandra 

                                                                          D-ra Suciu Andreea  

                                                                          Dl. Stengel Norbert 

-     Dl. Alexandru îl propune pe:                      Dl. Mazilu Alexandru 

 

 Se împart buletinele de vot pentru vot secret.  

 

Dl. Bogdan Ion (preşedinte al Comisiei de validare) anunţă rezultatul votului.  

În urma votului avem: 

 

1. Dl. ALEXANDRU FLORIN –  14 voturi pentru 

2. Dl. MOTOC ALEXANDRU –  14 voturi pentru 

3. D-ra SUCUIU ANDREEA –     14 voturi pentru 

4. Dl. STENGEL NORBERT –     14 voturi pentru 

5. Dl. MAZILU ALEXANDRU – 14 voturi pentru. 
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Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre per ansamblu şi se aprobă în unanimitate, 

fiind 14 consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 145/11.11.2016. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Domnul preşedinte prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării şi completării structurii organizatorice a  Spitalului Municipal “Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş.” 

 

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Primar: “D-na Manager Urs Adina şi D-na Ec. Florea Cristina de la Spital sunt prezente,  să ne 

explice despre ce este vorba. 

 

D-na Urs ia cuvântul: “Este vorba despre autorizaţia de funcţionare a unui punct de transfuzie 

sanguină (UTS), care până acum a funcţionat în spitalul nostru dar nu cu chiar cu toate actele în regulă să 

spun aşa, nu a fost ceva obligatoriu, dar acum a devenit obligatoriu punerea în aplicare a acestei transfuzii.  

Ţinând seama de avizul Ministerului Sănătăţii- Direcţia management şi structuri unităţi sanitare, 

propunem aprobarea completării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Făgăraş cu Unitatea de 

Transfuzie Sanguină.” 

D-na Florea ia cuvântul: “Aprobarea punctului de transfuzie este imperios necesar iar după 

aprobarea aceasta va urma şi o dotare a punctului de transfuzie, iar de la data de 1 ianuarie 2017 vor intra 

noi norme în vigoare. Deci, punctul de transfuzie după ce va fi aprobat va trebui şi dotat ” 

 

Dl. Primar: “Un termen estimativ ne puteţi spune?” 

 

D-na Florea: “Da, ca termen estimativ dat de D.S.P. ar fi cam 80 de zile începând cu săptămâna 

aceasta, până în luna februarie 2017, iar privind dotarea avem rectificarea de azi.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 6 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 146/11.11.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016” 

 

Dl. Preşedinte de şedintă: “Avem 3 solicitări. Una de la Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure” 

Făgăraş care solicită rectificare bugetară pentru achiziţionare aparat de dezgheţat plasma, centrifugă de 

laborator, developeză şi aspirator chirurgical, avem o solicitare de la Grădiniţa cu PS “Pinochio” care 

solicită suplimentarea bugetului de venituri proprii pe anul 2016 cu suma de 3,04 mii lei şi mai avem o 

solicitare de la Grădiniţa cu Program Prelungit “Albinuţa” care solicită rectificarea bugetului de cheltuieli 

cu suma de 7,80 mii lei.” 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 7 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 147/11.11.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

protocolului de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov a Municipiului Făgăraş în calitate de 

partener în cadrul apelului de proiecte Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 6 

Prioritatea de investiţii 10(i) Obiective Specifice 6.6 Educaţie şi competenţe în proiectul cu titlul ” 

Profesori dedicaţi, elevi motivaţi.” 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 
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Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 consilieri 

prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 148/02.09.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraş, în calitate de partener, în cadrul apelului de proiecte Programul 

Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe Prioritatea de investiție 

10(i) Reducerea şi prevenirea părăsirii timpuri a şcolii şi promovarea accesului egal la participarea 

educaţie timpurie, învăţământ primar şi învăţământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-

formale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare apel de proiecte POCU/74/6/18/18 

operaţiune compozita OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6 în proiectul cu titlul ”Vreau la şcoală” şi aprobarea acordului 

de parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ovid Densuşianu”. 

 

Discuţii, întrebări? 

 

Dl. Negrilă ia cuvântul: „ 

 

Dl. Primar: “Încercăm să scriem un proiect educaţional în care să cuprindem mai multe etape din 

activitatea copiilor, în primal rând ne referim la a doua şansă la şcoală pentru cei care nu au reuşit să 

termine şcoala într-o anumită perioadă şi trebuie să o continue, apoi avem în vedere realizarea unor ore de 

pregătire suplimentară pentru toţi copiii şi în special pentru cei care participă la examenele de evaluare 

naţională clasa a 8 a, fiind un program pentru preşcolari, şi nu în ultimul rând formăm şi o grupă să-i 

spunem de exccelenţă, pentru cei mai buni copii care vor să înveţe mai mult. Ţin să vă spun că la nivel de 

plan de excelenţă la Braşov noi avem 2 copii care au fost selectaţi acolo. Acesta este obiectul acestui 

proiect şi încercăm pentru prima dată să scriem un proiect al nostru împreună cu dvs. şi cu Dl. Primar.” 

 

Dl. Malene: „Dacă se poate o estimare referitor la art. 4 care spune că sumele necesare se vor 

aloca de la capitolul 51.02 Autorităţi Publice şi Acţiuni externe şi o altă întrebare la ce se referă exact art. 

10 care spune că se aprobă furnizarea de personal şi experţi precum şi alocarea de resurse pentru 

personalul necerar. Primăria asigură sau cine?” 

 

Dl. primar ia cuvântul: „Şcoala va fi aplicant. Ei nu au de unde să aibă acea cofinanţare cerută în 

Ghidul solicitantului şi atunci noi venim parteneri şi pentru activitate dar şi pentru a asigura acea 

cofinanţare. Dacă nu au asigurată acea cofinanţare din start sunt neeligibili. Noi venim în sprijinul şcolilor, 

este vorba şi despre Şcoala „Ovid Densuşianu” şi de Liceul „Aurel Vijoli” în acel parteneriat cu 

Inspectoratul Şcolar. Primăria susţine din punct de vedere financiar proiectul pentru că ei nu au resursele 

necesare. Vom avea şi activitate în cadrul acelui proiect cu persoane calificate de la noi. 

Acum se fac aceste parteneriate, iar după ce se construieşte acel proiect vor mai fi alte hotărâri de 

consiliu prin care aprobăm acea cofinanţare conform indicatorilor dar nu ai cum să începi să faci acea 

aplicaţie dacă nu eşti partener. După, vom decide dacă proiectul este de o valoare foarte mare iar 2% este 

o contribuţie mare pentr noi, noi nu aprobăm şi proiectul merge mai departe. Atunci avem sumele exacte, 

acum este o situaţie premergătoare.” 

 

 

Domnul preşedinte: “Dacă nu mai sunt alte discuţii să supunem la vot proiectul de hotărâre.” 

 

 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate, fiind 14 

consilieri prezenţi.  

 

 

Domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările 

şedinţei. 
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Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 exemplare. 

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR, 

                       Clonţ Dan-Valentin                                                                Giunca Laura Elena     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MC/MC.                                                                                               


