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           PROCES-VERBAL 
 

 

 

 Incheiat azi, 19 OCTOMBRIE 2016 in sedinta 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 sedinte a Primariei, începând cu orele 18:00. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă – Cirje Catalin George: anunţă că şedinţa este legal 

constituită, fiind prezenţi 18 consilieri, absenţi 1 consilier: d-na Motoc Carla. 

 

 Din partea primariei participă: dl.primar-Gheorghe Sucaciu, dl.viceprimar- 

dl.Valentin Clont, d-na secretar-Laura Elena Giunca. 

 

 Domnul presedinte:’’Avem 4 puncte pe ordinea de zi. Inteleg ca au avut loc doua 

comisii de specialitate ale Consiliului local intre timp pentru aceste puncte.’’ 

 

 Domnul primar:’’As vrea sa mai suplimentam ordinea de zi cu inca trei proiecte de 

hotarari.Pentru doua din acestea sunt avize ale comisiilor de specialitate, pe langa cele 4 

puncte de pe ordinea de zi.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’As dori ca doamna secretar sa explice caracterul de urgenta al 

celor 4 proiecte de hotarari.’’ 

 

Domnul preşedinte - Prezintă şi supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, 

după cum urmează: 

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și numirea Consiliului de 

administrație interimar pentru S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș. 

  

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind inițierea și susținerea proiectului cu titlul "Oportunități 

egale educaționale și un mediu prietenos pentru copii și tinerii din Municipiul Făgăraș" cod 

mysSMIS 105151 din cadrul POCU 2014-2020. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.6 și art.7 a 

HCL.nr.35/2015, privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș și a Serviciului Public 

de Asistență Socială la constituirea – Asociația de Dezvoltare Integrată a Făgărașului în cadrul 

proiectului "Egalitate de șanse pentru o viață mai bună", finanțat prin POS DRU DMI6. 1, 

Dezvoltarea economiei sociale și implicit, art.114, alin.2, pct.1 din anexa 1 a HCL.nr.35/2015. 

  

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea domnului primar de a mai introduce 

urmatoarele puncte suplimentare pe ordinea de zi: 

 

 5. Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții:“ 

AMENAJARE COMPLEX SPORTIV-CU BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT ÎN 

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ” 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

 6. Proiect de hotarare privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții:“AMENAJARE SALĂ SPORT”. 

  

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

 7. Proiect de hotarare privind 

 



 3 

 Domnul primar:’’Al treilea proiect de hotarare nu am reusit sa-l redactam. Avem o 

solicitare de la Asociatia AVE si dl.consilier local Alexandru Florin ne poate explica ce se 

cere in acest proiect de hotaare, prin acel parteneriat cu echipa de teatru.’’ 

 

 Domnul Alexandru Florin:’’Grupul de teatru pleaca la Lugoj, iar Grupul 

"Experiment 77" pleaca la Găiesti. Aceste doua grupuri de teatru nu au fost niciodata pana 

acum finantate sa li se plateasca transportul.La festivaluri se asigura numai masa si cazarea.La 

toate celelalte festivaluri din tara se asigura de catre primării, costul transportului.Deci, despre 

aceasta este vorba.’’ 

 

 Domnul primar:’’Asadar, pana pe data de 31 octombrie a.c. trebuie rezolvata aceasta 

problema.’’ 

 

 Domnuln presedinte:’’Inteleg, insa nu mi se pare a fi o urgenta aceasta solicitare.’’ 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot inscrierea intregii ordinii de zi si se aproba in 

unanimitate-18 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 Municipiului Făgăraș pe anul 2016.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Vad ca la cele doua comisii de specialitate (cultura si 

urbanism) s-au dar avize favorabile acestui proiect de hotarare.Inteleg ca se diminueaza o 

suma totala de 591,40 mii lei de la sectiunea de dezvoltare.’’ 

 

 Domnul primar:’’Avem nevoie de 2 mil.si jumatate lei vechi pentru ca cele 5 

contracte din bugetul local de infrastructura au fost scoase fara autorizatie de constructie la 

licitatie.Neavand autorizatia de constructie, n-au fost eliberate avizele. Dupa ce am preluat 

contractul, am semnat contractul de lucrari si am procedat la eliberarea avizelor.Am primit 

avize negative la 4 dintre contracte pe motiv ca trebuiau facute lucrari de protectie.La unul din 

contracte am reusit sa avem aviz, trebuia sa facem aceste studii si lucrari.In acest sens, noi am 

facut toate procedurile in momentul de fata, trebuie sa suplimentam bani pentru aceste lucrari 

ca sa putem debloca aceste investitii de infrastructura.Mai avem inca o suma de 95 mii lei noi, 

pe Str.Iazul Morii pentru reteaua de apa pluviala.De aceea, este nevoie de o suplimentare in 

acest sens. La Parohia Ortodoxa Romana Gara avem o solicitare in suma de 50 mii lei pentru 

a-si termina lucrarea, cu promisiunea preotului ca acolo, langa biserica, sa fie construita o 

casa de copii.’’ 

 

 (Intre timp, a sosit in sala d-na Motoc Carla, fiind prezenti 19 consilieri). 

 

 Domnul presedinte:’’De unde se continua acordarea de la rectificarea de buget 

trecuta,k adica diminuarea sumelor alocate pentru Cetatea Fagaras?Mai exista vreo strategie 

in acest sens?’’ 

 

 Domnul primar:’’Avizul de la Ministerul Culturii este eliberat, dar nu este 

semnat.Nimeni nu poate crede din discutii sau vorbe ca este aviz pozitiv in acest sens.Mai 

departe, cred ca nu mai avem timp sa facem achizitiile necesare pe acele lucrari.Dupa ce trece 

aceasta perioada, cred ca ar trebui sa ne gandim foarte bine cum alocam banii pentru investitii, 
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sa nu facem alte investitii de care nu avem neaparat nevoie in momentul de fata.O sa vedem 

daca mai avem nevoie de acea investitie de 10,15, 20 mil lei din bugetul local pentru Cetatea 

Fagaras, iar daca este nevoie, voi initia si luna aceasta, fie intr-o sedinta extraordinara, fie la 

sfarsitul acestei luni, sa realocam bani si pentru investitii Cetatea fagaras.’’ 

 

Domnul presedinte:’’Am vazut ca se mai rectifica din "Drumuri’’.O ultima intrebare 

as mkai avea.Care este suma totala a acestui proiect?’’ 

 

 Domnul primar:’’Este vorba despre 95 mii lei-str.Iazul Morii pentru reteaua de apa 

pluviala, 50 mii lei- pentru a-si termina lucrarea, cu promisiunea preotului ca acolo, langa 

biserica, sa fie construita o casa de copii, 100 mii lei –lucrari de instalare retele de internet in 

cadrul Cetatii Fagaras.’’ 

 

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

voturi pentru si o abtinere:Motoc Carla, adoptandu-se Hotararea nr.109/19.10.2016. 

  

 Domnul presedinte:’’Vreau sa va spun ca internetul functioneaza in Cetatea Fagaras 

de 8 ani de zile, iar daca dvs.cheltuiti 100 mii lei pentru internet, este decizia dvs.’’ 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre 

privind modificarea actului constitutiv și numirea Consiliului de administrație interimar 

pentru S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș.’’ 

 

 Doamna secretar:’’Caracterul urgent este determinat de complexitatea problemei 

constatată de Curtea de Conturi. Asa cum ati aprobat  si ati apreciat  ca fiind urgent in sedinta 

extraordinara din data de 2 septembrie a.c. un proiect de hotarare privind modificarea Actului 

constitutiv si numirea Consiliului de administratie interimar pentru S.C.PIETE TARGURI SI 

OBOARE S.R.L.Fagaras, acum, in aceeasi masura propunem a fi adoptat si acest proiect de 

hotarare privind S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Ce termen este in acest sens?’’ 

 

 Domnul primar:’’Termenul este data de 5 septembrie a.c., deci este o urgenta.’’ 

 

 Doamna secretar:’’Conform Deciziei Curtii de Conturi nr.26/26.05.2016 prin care s-

au retinut incalcari ale prevederilor art.3, pct.2, alin.3, art.27, alin.1, art.28, alin.3, art.36, 

alin.1 din O.U.G.nr.109, privind guvernanta corporatista, actualizata, termenul era 5 

septembrie 2015, tinand seama de hotararea nr. 1 din 30.03.2016 a Adunarii Generale a 

Asociatilor S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș, se impunea a fi retinute dispozitiile 

HG.nr.256/2004 privind aprobarea constituirii Parcului Industrial Fagaras, societate 

comerciala sub autoritatea Consiliului Local Fagaras, HCL.nr.137/2003 a fost acceptata 

trecerea in patrimoniul privat a municipiului a patrimoniului rezultat in urma divizarii SC 

UPS Fagaras SA in vederea constituirii unui parc industrial, HCL.nr.129/2005 a fost aprobata 

infiintarea unei societati comerciale pentru administrarea parcului industrial Fagaras.Este 

vorba de modificarea actului constitutiv și numirea Consiliului de administrație interimar 

pentru S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș. Numirea se face pentru o perioada de 90 de zile, 

care va fi format, pana la data numirii Consiliului de administrație, in conformitate cu 

prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativa 

a intreprinderilor publice, din 3 persoane.’’ 
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 Domnul presedinte:As propune sa votam acest proiect de hotarare pe articole.’’ 

 

 Art.1. 

 

 Doamna secretar:’’Proiectul de hotarare supus aprobarii, reprezinta chiar ducerea la 

indeplinire a masurii prevazute in  Decizia Curtii de Conturi nr.26/26.05.2016. 

 

 Domnul presedinte:’’Supune la vot Art.1 al proiectului de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Art.2. 

 

 Domnul presedinte:’’La acest articol, daca aveti propuneri privind numirea 

Consiliului de administrație interimar pentru S.C.NITROPARC S.R.L. Făgăraș., fiind nevoie 

de vot secret.’’ 

 

 Domnul primar:’’Propun urmatoarele persoane, consemnandu-se si faptul ca 

dl.Bogdan Ion nu participa la vot, iar dl.Popa Ovidiu a plecat din sala, fiind astfel prezenti, 17 

consilieri. 

  

1. dl.Mija Lucian Victor 

2. dl.Bogdan Nicolae Dumitru 

3. dl.Janos Torok 

 

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

 

Doamna secretar:’’Conform  prevederilor legale, vareaduc in atentie prevederile 

legale privind regimul incompatibilitatii si conflictului de interese. Asadar, vazand 

propunerile, pentru a evita situatiile descrise, va rog a va abtine de la vot, dl.Bogdan.’’ 

 

 Domnul Bogdan se abtine de la vot. 

 

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

 

1. dl.Mija Lucian Victor = 16 voturi pentru si 1 impotriva 

2. dl.Bogdan Nicolae Dumitru = 16 voturi pentru si 1 impotriva 

3. dl.Janos Torok = 17 voturi pentru 

 

Art.3. 

 

 Domnul presedinte:’’Supune la vot Art.3 al proiectului de hotarare si se aproba in 

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

 Art.4. 

 

 Domnul presedinte:’’Supune la vot Art.4 al proiectului de hotarare si se aproba in 

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

 Art.5. 
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 Domnul presedinte:’’La acest articol trebuie sa imputernicim pe cineva pentru 

semnarea documentelor cu privire la inregistrarea modificarilor necesare la Oficiul 

Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov.’’ 

 

 Domnul primar:’’Il propun pe dl. Janos Torok, cel care a primit in urma votului 

secret, cele mai multe voturi pentru.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Supune la vot Art.5 al proiectului de hotarare cu propunerea 

dl.primar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 

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

aproba in unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.110/19.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre 

privind inițierea și susținerea proiectului cu titlul "Oportunități egale in educatie și un mediu 

prietenos pentru copii și tinerii din Municipiul Făgăraș" cod mysSMIS 105151 din cadrul 

POCU 2014-2020.’’ 

 

 Doamna Mihaela Vlad-Compartiment Proiecte de finantare:’’ Având in vedere 

Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 6 Educatie si 

competente, Obiective specifice : OS 6.2. ″Creșterea participării la învăţământul ante-

preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe 

copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural″, OS 6.3 ”Reducerea părăsirii 

timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale 

pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma 

și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”, OS 6.4 ”Creșterea 

numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația 

obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a 

doua șansă și programe de formare profesională”, OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor 

personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii 

educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive” Compartimentul 

Implementare Proiecte de Finatare, propune aprobarea aplicarii unei Cereri de finantare 

pentru proiectul Oportunitati egale in educatie si un mediu prietenos pentru copii si tinerii din 

Municipiul Fagaras”” si aprobarea acordului de parteneriat cu Asociatia Europeana pentru o 

Viata mai Buna,si Asociatia Sibiul Azi in vederea implementarii proiectului. 

              Obiectivul proiectului mai sus mentionat are ca scop cresterea participarii copiilor si 

tinerilor din Municipiul Fagaras la invatamant. " 

 Domnul Mogos:’’Care sunt partenerii in acest proiect:’’ 

 

 Doamna Mihaela Vlad-Compartiment Proiecte de finantare:’’Este vorba de doi 

parteneri.’’ 

 

 (Intre timp, a revenit in sala dl.Popa O, fiind prezenti 18 consilieri).  

 

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

unanimitate-18 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.111/19.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea art.6 și art.7 a HCL.nr.35/2015, privind aprobarea 
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participării Municipiului Făgăraș și a Serviciului Public de Asistență Socială la constituirea – 

Asociația de Dezvoltare Integrată a Făgărașului în cadrul proiectului "Egalitate de șanse 

pentru o viață mai bună", finanțat prin POS DRU DMI6. 1, Dezvoltarea economiei sociale 

și implicit, art.114, alin.2, pct.1 din anexa 1 a HCL.nr.35/2015.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri la acest proiect de hotarare, fiind nevoie 

de vot secret.’’ 

 

 Domnul primar:’’Aceasta asociatie o s-o folosim in continuare si schimbat, atat 

presedintele Asociatiei de Dezvoltare Integrată a Făgărașului, cat si desemnarea presedintelui-

membru al acestei asociatii. Pana acum a fost desemnat dl.avocat Hutopila Adrian si propun 

acum pe doamna Lavinia Gheorghe ca presedinte si presedinte membru al acestei asociatii.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Asadar, avem urmatoarele propuneri ale Art.6 si 7: 

 

1.  Lavinia Gheorghe-presedinte (Art.6) 

2.  Lavinia Gheorghe-presedinte-membru  (Art.7) 

 

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. Lavinia Gheorghe-presedinte (Art.6) = 16 voturi pentru, 2 impotriva si un vot nul 

2. Lavinia Gheorghe-presedinte-membru  (Art.7) = 16 voturi pentru, 2 impotriva si 

un vot nul 

 

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

aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere: Cirje Catalin, adoptandu-se Hotararea 

nr.112/19.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotarare 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții:“ AMENAJARE COMPLEX SPORTIV-CU 

BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ” 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

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

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.113/19.10.2016. 

  

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotarare 

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin 

Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții:“AMENAJARE SALĂ SPORT”. 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

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

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.114/19.10.2016. 
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 Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotarare 

privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraș cu Asociația pentru Valorificarea Educației 

(AVE) în vederea deplasării trupei ”Evadat” la Festivalul Internațional de Teatru ce se va 

desfășura la Lugoj și a trupei Experiment UFO la Festivalul Național de Umor ce se va 

desfășura la Găești precum și la Festivalul de umor de la Turda, în scopul reprezentării 

Municipiului Făgăraș.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’As propune ca dl.presedinte al comisiei de cultura, Alexandru 

Florin, sa intocmeasca un proiect de hotarare cu privire la solicitarea dansului.’’ 

 

 Domnul Alexandru Florin:’’Cele doua grupuri de teatru au obtinut in acest an 

rezultate foarte buine si dorim dupa cum v-am mai spus si la inceputul acestei sedinte, 

finantarea transportului.la festivalurile mentionate mai sus, cu suma de 3000 lei fiecare. Total-

6000 lei.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’In regula. Se va vota acest proiect de hotarare pe care il voi 

semna eu, ramanand in sarcina executivului de a gasi baza legala a uui asemenea proiect.’’ 

 

 Domnul primar:’’Dl.presedinte.nu doar acest proiect de hotarare adoptat il veti 

semna,ci toate celelalte hotarari de consiliu local adoptate astazi la aceasta sedinta.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Insist sa semnez acest ultim proiect de hotarare nefiind 

momentan intocmit, pentru ca s-ar putea ca ceilalti consilieri locali sa nu fie de acord cu mine 

si cu ce semnez.’’ 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.115/19.10.2016. 

 

 Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile 

sedintei. 

 

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

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR, 

 CIRJE CATALIN GEORGE             LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 


