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PROCES-VERBAL 
 

 

 Încheiat azi, 20 FEBRUARIE 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 18:00. 

 

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

Elena, Şef Serviciu Public de Asistenţă Socială- Dl. Taflan Bogdan şi D-na Şipoş Camelia. 

 

 Din partea presei participă: Mass-media locală.  

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă – Lup Lucian Gheorghe anunţă că şedinţa este legal constituită,  

fiind prezenţi 14 consilieri, absenţi 5 consilieri (Dl. Gabor Constantin, Dl. Motoc Alexandru, Dl. Malene 

Petru, Dl. Negrilă Ion şi Dl. Popa Ovidiu). 

  

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

cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 113 din 19.10.2016 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de 

Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii: “AMENAJARE COMPLEX SPORTIV CU BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT ÎN 

MUNICIPIUL 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. 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 114 din 19.10.2016 privind  

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de 

Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii: “AMENAJARE SALĂ SPORT”; 

 

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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Domnul Preşedinte – Mai avem un proiect de hotărâre şi anume: 

 

3. Proiect de hotărâre privind lotul de sportivi din cadrul secţiei de handbal masculin, precum şi 

completarea lotului de sportivi a secţiei de handbal masculin a C.S.M. Făgăraş. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

În sală soseşte Dl. consilier Malene Petru, fiind 15 consilieri prezenţi. 

 

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

se aprobă în unanimitate fiind 15 consilieri prezenţi. 

 

Se trece la discutarea Ordinii de zi. 

 

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

modificarea şi completarea HCL nr. 113 din 19.10.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “AMENAJARE 

COMPLEX SPORTIV CU BAZIN DE ÎNOT ACOPERIT ÎN MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ”. 

  

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 15 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 17/20.02.2017. 

 

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

modificarea şi completarea HCL nr. 114 din 19.10.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “AMENAJARE 

SALĂ SPORT”. 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 15 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 18/20.02.2017. 

 

Dl. Cîrje Cătălin ia cuvântul: Vreau să pun o întrebare. Am cele două referat ale proiectelor în 

faţă şi înţeleg că cei de la C.N.I. au cerut modificarea denumirii. La proiectul privind “Amenajare Sală de 

Sport” se modifică din “Amenajare Sala de Sport” în ”Construire Sala de Sport” iar la proiectul 

Amenajare Complex Spotiv cu Bazin de Înot acoperit nu trebuia să se înlocuiască cu “Construire Bazin 

de Înot”? 

Domnul Primar: “Aşa au cerut”. 

 

Dl. Cîrje Cătălin: “La primul proiect este cu construire iar la cel de al doilea proiect este fără 

construire?” 

 

Domnul Primar: “Da, trebuie să corespundă denumirile” 

 

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

sportivi din cadrul secţiei de handbal masculin, precum şi completarea lotului de sportivi a secţiei de 

handbal masculin a C.S.M. Făgăraş”. 

 

Discuţii, întrebări? 
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Domnul Primar ia cuvântul: “Dacă doriţi pot să vă explic. La primele două proiecte cred că s-a 

înţeles, iar la ultimul proiect privind lotul sportiv este vorba despre faptul că în Regulamentul de 

funcţionare trebuia să aprobăm şi jucătorii care sunt în lotul echipei. Şi în acest proiect este normal să se ia 

act de lotul de sportivi la C.S.M. Făgăraş. Procedura cred că trebuia făcută înainte ca şi fostul şi actualul 

director să ne facă propunerea aceasta. Am discutat şi cu D-na secretar şi noi o să aprobăm de fapt un lot, 

un număr de locuri. De exemplu, când se angajează un jucător se face o negociere şi nu trebuie să se 

aştepte după noi, până dăm o hotărare de consiliu că suntem de acord să luăm jucătorul respectiv. Trebuie 

să aprobăm un număr de jucători pe posturi, ei să ne facă propunerea, noi să aprobăm şi ulterior să se facă 

achiziţia.  

Dacă sunteţi de acord, eu zic într-un proiect viitor să propunem şi o sumă, cuprinsă între 1.000 lei 

şi 10.000 lei, de exemplu. Acum luăm act, s-a făcut o propunere, s-a sesizat în Regulament şi trebuie mai 

departe ori să facem procedura ori să dăm afară toţi jucătorii, una din două. 

 

Dl. Consilier Mănduc ia cuvantul: “Vă rog să se consemneze că nu o să-mi exprim votul deoarece 

fac parte din lot. O să mă abţin de la vot.” 

 

Dl. Consilier Alexandru: “Referitor la salarii. La ce salariu ne referim brut sau net”. 

 

Dl. Primar: “Net, dar salariile sunt pe contracte.” 

 

Alte discuţii? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere (Dl. Consilier Mănduc Sorin) adoptându-se Hotărârea nr. 19/20.02.2017. 

 

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, 

                      Lup Lucian Gheorghe                                                           Giunca Laura Elena     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MC/MC.                                                                                               


