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PROCES-VERBAL 
 

 

 Încheiat azi, 13 IUNIE 2017  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 15:00. 

 

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

Elena. 

 

 Din partea presei participă: Mass-media locală.  

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă – Mogoș Remus-Miron anunţă că şedinţa este legal  

constituită, fiind prezenţi 16 consilieri, absenţi 3 consilieri (Dl. Bogdan Ion, Dl. Lup Lucian și Dl. Popa 

Ovidiu). 

  

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

cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea prin suplimentare a bugetului Municipiului Făgăraș pe 

anul 2017 ”; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

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

se aprobă în unanimitate fiind 16 consilieri prezenţi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în 

cadrul apelului de propuneri de proiecte POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și 

combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând 

minorității romă și acordul de parteneriat între  Municipiul Făgăraș, Colegiul Aurel Vijoli, Școala 

Gimnazială Ovid Densușianu nr. 4, Direcția de Asistență Socială Făgăraș, Asociația europeană pentru o 

viață mai bună, Asociația Romilor din Făgăraș, Universitatea Spiru Haret și Organizația Cercetașii 

României, în proiectul cu titlul  ”Măsuri integrate dedicate zonelor marginalizate Combinat și Galați 

din Făgăraș”; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 
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Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 16 consilieri prezenţi. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de lider de 

parteneriat si a Serviciului de Asistenta Sociala in calitate de partener în cadrul apelului de proiecte  

POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile 

marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunitatilor 

(non-rome) și  a acordului de parteneriat cu Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Colegiul 

Național Doamna Stanca și Gradinița Voinicelul în vederea depunerii proiectului cu titlul ”Dezvoltare 

comunitară prin măsuri integrate în cartierele 13 Decembrie și Tudor Vladimirescu”. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

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

se aprobă în unanimitate fiind 16 consilieri prezenţi. 

 

Se trece la discutarea Ordinii de zi. 

 

Domnul Preşedinte prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre rectificarea prin 

suplimentare a bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2017 ”; 

 

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Primar ia cuvântul: Rectificăm bugetul pentru proiectul cu cofinanțare, suma de plată este 

între 2.000 – 3.000 lei dar facem rectificare pentru 10.000 lei, să asigurăm suma pănă la finalul proiectului 

și avem venituri suplementare de 20.000 lei; Mai sunt rectificări de sume unde trebuiau reglate anumite 

sume. 

 

Domnul președinte: ”Alte discuții? Nu mai sunt.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 16 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 112/13.06.2017. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelului de propuneri de proiecte POCU 

2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.1. 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate în care există populație aparținând minorității romă și acordul de parteneriat între  

Municipiul Făgăraș, Colegiul Aurel Vijoli, Școala Gimnazială Ovid Densușianu nr. 4, Direcția de 

Asistență Socială Făgăraș, Asociația europeană pentru o viață mai bună, Asociația Romilor din Făgăraș, 

Universitatea Spiru Haret și Organizația Cercetașii României, în proiectul cu titlul  ”Măsuri integrate 

dedicate zonelor marginalizate Combinat și Galați din Făgăraș”; 

 

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Președinte: ”În materialul din dosar avem și un Acord de parteneriat între Municipiul Făgăraș 

și Colegiul ”Aurel Vijoli”, Școala Gimnazială ”Ovid Densușianu”, Serviciul Public de Asistență Socială, 

Făgăraș, Asociația europeană pentru o viață mai bună, Asociația Romilor din Făgăraș și Organizația 

Națională Cercetașii României”. 

 

Dl. Mănduc: ”Vreau să întreb dacă este vorba despre același proiect care s-a mai încacat a fi depus 

și dacă s-a mai modificat ceva?” 
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Dl. Primar: ”Da, este același proiect, a fost respins datorită lipsei unui punct din anexă, este depus 

la fel, nu s-a modificat nimic pentru că proiectul din punct de vedere al conceptului este bun și are și un 

punctaj bun, doar că s-a actualizat toate datele.” 

 

Dl. Președinte: ”Dacă ne uităm pe referat vedem că valoarea totală a proiectului este de 

26.655.625,35 lei din care contribuția locală a Municipiului Făgăraș este de 121.527,68 lei. La contribuția 

partenerilor sunt și contribuții ale unor unități școlare, aceste contribuții sunt din venituri proprii? 

 

Dl. Primar: ”Normal noi asigurăm contribuțiile unităților subordonate, nu au de unde să aibă 

venituri proprii așa mari încât să susțănă o asemenea cofinanțare. Cofinațare vine în principal din faptul că 

o să avem în jur de 500 de mii sau 600 de mii de euro bani de investiții pentru acest proiect, apoi mai vine 

o cofinanțare la anumite activități pe care o să le facă școlile în principal, iar la o sumă de 1.250.000 de 

euro nu o să fie cofinanțare, suma alocată va fi pentru înființarea celor 50 de firme. În principal 

cofinanțarea este pentru investiția pe care o facem noi adică modernizarea Școlii generale nr. 3 și 

schimbarea destinației anumitor spații de la școală.” 

 

Dl. Președinte: ”Mai sunt alte discuții?”  

 

Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 16 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 113/13.06.2017. 

 

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

participării Municipiului Făgăraș în calitate de lider de parteneriat si a Serviciului de Asistenta Sociala in 

calitate de partener în cadrul apelului de proiecte  POCU 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea 

socială şi combaterea sărăciei, Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc 

de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri 

integrate care se adresează exclusiv comunitatilor (non-rome) și  a acordului de parteneriat cu 

Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș, Colegiul Național Doamna Stanca și Gradinița Voinicelul 

în vederea depunerii proiectului cu titlul ”Dezvoltare comunitară prin măsuri integrate în cartierele 13 

Decembrie și Tudor Vladimirescu”. 

 

Discuţii, întrebări? 

 

Dl. Primar: ”Vreau să fac o completare la acest proiect, dacă sunteți de acord să includem ca 

partener și Grădinița ”Prichindeii”, să o prindem cu  câteva dotări. Inițial noi am crezut că Grădinița 

”Prichindeii” a fost inclusă în primul proiect 4.1. Am vorbit cu consultanții și se poate face această 

modificare dacă sunteți de acord. Depunem proiectul ca parteneri publici, nemai existând posibilitatea să 

facem acel parteneriat, a cea selecție de parteneri pe site, iar ulterior vom scoate la licitație toate 

activitățile pe care noi ca și parteneri publici nu le putem face. Prin acea selecție se selectau niște parteneri 

care făceau anumite activități fără să mai facem licitație de prestări servicii pentru acele activități din 

proiect. Aici, la fel cofinanțarea cumulată pe toate instituțiile publice este mai mare, pentru că și aici avem 

bani din investiții, ne-am propus în acest proiect reabilitarea celor două blocuri de italieni și reabilitare la 

blocurile din Tudor Vladimirescu, iar acolo va veni în principal cofinanțarea acestui proiect.  

Deci, dacă sunteți de acord să introducem și Grădinița „Prichindei” să putem facem și acolo 

dotări.” 

 

Dl. Președinte: ”Alte discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerea 

făcută de Dl. Primar.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate, fiind 16 consilieri 

prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 114/13.06.2017. 
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Domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările 

şedinţei. 
 

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

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR, 

                    Mogoș Remus-Miron                                                                  Giunca Laura Elena     

  

 

 

 

 

 

 

 

  MC/MC.                                                                                               


