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       PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 Incheiat azi, 22 DECEMBRIE 2016  in sedinta ORDINARA a Consiliului Local 

Fagaras, sedinta convocata in conformitate cu prevederile art.39, alin.(1) si (3), cu respectarea 

prevederilor alin.(5) si (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, modificata si completata. 

 

 Sedinta  a avut loc in sala de sedinte a Primariei Fagaras, incepand cu orele 11:00. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Ercau Bruno: anunta ca sedinta este legal constituita, 

fiind prezenti 18 consilieri si 1 absenti: dl.Manduc Sorin. 

  

Participa:reprezentanti ai mass-media locala. 

 

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

Dan-Valentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, d-na Elena Tanase-Compartiment Evidenta 

patrimoniu si d-soara Carmen Balan-Compartiment Resurse Umane. 

 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  ORDINARE 

al Consiliului Local Fagaras din data de 28 NOIEMBRIE 2016. 

  

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare procesul-verbal si se aproba in 

unanimitate-18 voturi pentru. 
 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  

EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 9 DECEMBRIE 2016. 

  

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare procesul-verbal si se aproba in 

unanimitate-18 voturi pentru. 
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 Domnul primar:”As vrea sa propun ca punctele 5 si 6 de pe ordinea de zi care au 

primit aviz nefavorabil la comisiile de specialitate, sa fie retrase.Am studiat iimpreuna cu 

dl.viceprimar problema si am zis ca pana nu avem toate datele in acest sens, sa le retragem de 

pe ordinea de zi.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.primar si se aproba in unanimitate-

18 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta si supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, dupa 

cum urmeaza: 

 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. 

 

 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 aprobarea taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și 

Oboare S.R.L. Făgăraș în anul 2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea prevederilor art.1 și 2 din Dispoziția 

Primarului nr.1833/13.12.2016, privind suplimentarea 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. 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în 

suprafață de 339 mp., din suprafața totală de 18867 mp., proprietatea Statului Român, 

Făgăraș, situat în str.Negoiu, nr.147. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a suprafeței de 18 

mp., domeniul privat, situată în Municipiul Făgăraț, str.1 Decembrie 1918, pe care este 

amplasat un garaj. 

 

 Domnul presedinte:”Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi, la propunerea 

dl.primar facuta la inceputul acestei sedinte de consiliu local.” 
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6.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a 

suprafeței de 48 mp., și vânzarea prin licitație publică, suprafață situată în Municipiul Făgăraș, 

str.Zona Gării (lângă punctul termic), pe care sunt amplasate construcții-garaje. 

 

 Domnul presedinte:”Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi, la propunerea 

dl.primar facuta la inceputul acestei sedinte de consiliu local.” 

 

7.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Luncii, nr.2, 

construite din fondurile statului, în condițiile Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-

Lege nr.61/1990. 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării a două imobile 

situate în Făgăraș, str.Fochistului, nr.4, respectiv, str.13 Decembrie, bl.12, ap.73. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.227/2015 pentru 

aprobarea modelului contractului de prestare a serviciului de salubrizare 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. 

 

10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare Muzeului Țării Făgărașului "Valer 

Literat" a "Lacului Cetății - șanț cu apă", în suprafață de 17.161 mp., bun aflat în domeniul  

public al Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

11.Proiect de hotărâre privind modificarea sumelor prevăzute în anexa nr.1 la 

HCL.nr.30/29.02.2016 – Calendarul Manifestărilor Culturale al Municipiului Făgăraș, 

pozițiile 27, 28, respectiv, poziția 29. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 
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12.Proiect de hotărâre privind înfrățirea Municipiului Făgăraș cu orașul Santa 

Marinella din Italia. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale 

Casei Municipale de Cultură Făgăraș, prin înființarea unui post de referent gradul I. 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor 

publice pentru anul 2017 al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor 

publice pentru anul 2017 pentru Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor 

publice pentru anul 2017 pentru Poliția Locală Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

17.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de sedință. 

(IANUARIE 2017). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 
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 Domnul presedinte:”La punctul “Suplimentare” avem urmatoarele proiecte de 

hotarari care nu au fost in comisiile de specialitate, dar au character urgent: 

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe 

anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a 

HCL.nr.54/31.03.2016 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea 

de la plată a majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în 

impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de 

către persoanele fizice autorizate, persoanele juridice, întreprinderi individuale și asociațiile 

familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind repoziționarea imobilului înscris în CF.102592 – Făgăraș, 

cad. 102592 situat în Făgăraș, str.Titu Perția. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-18 voturi pentru. 

 

 (Intre timp, dl.Gabor a plecat din sala, fiind prezenti 17 consilieri). 

 

Se trece la discutarea ordinii de zi. 

  

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” .Proiect de hotărâre 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017.” 

 

Domnul presedinte:”In fata noastra mai exista o completare la acest proiect de 

hotarare.Este vortba de o completare la Anexa nr.2 din proiectul de hotarare. In rest, nu s-a 

modificat nimic fata de anul trecut in acest sens.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.173/22.12.2016. 

 



 6 

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

privind aprobarea taxelor percepute de S.C.Piețe Târguri și Oboare S.R.L. Făgăraș în anul 

2017.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.174/22.12.2016. 

 

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

privind aprobarea prevederilor art.1 și 2 din Dispoziția Primarului nr.1833/13.12.2016, 

privind suplimentarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2016.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.175/22.12.2016. 

 

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

privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 339 mp., din 

suprafața totală de 18867 mp., proprietatea Statului Român, Făgăraș, situat în str.Negoiu, 

nr.147.” 

 

 Domnul Malene:”Rezulta foarte clar modalitatea prin care se realizeaqza acest plan, 

insa as intreba daca exista ceva care sa reglementeze acest teren?” 

 

 Domnul primar:”Da.Accesul la acest teren se face prin documentatia tehnica.Prin 

dezmembrare o sa se lase si calea de acces.Acum este vorba doar de un acord de principiu de 

vanzare, sa se faca raportul de evaluare si apoi vom delimita vanzarea intr-o alta sedinta de 

consiliu local.” 

 

 Domnul Cirje:”In planul acesta de amplasament trebuia sa se identifice suprafata de 

teren si calea de acces.Eu baniesc ca este vorba de o completare a hotararii de consiliu local 

pe care am adoptat-o in luna august sau septembrie 2016.” 

 

 Domnul primar:”Nu este vorba de asa ceva.” 

 

 D-soara secretar:”Acest proiect de hotarare a fost discutat la comisiile de specialitate, 

trei la numar.Va manifestati acum un acord pentru vanzare la licitatie. Dupa ce se va face 

lucrarea cadastrala, o sa venim in consiliul local pentru toate detaliile, si totodata, o sa aveti si 

documentatia de evaluare. Apreciez ca la documentatia de dezmembrare, expertul care o va 

intocmi, va preciza si servitutea si toate detaliile tehnice, fara a afecta fondul aservit. In 

masura in care nu apreciati ca ar trebui aprobata, nu o aprobati.” 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.176/22.12.2016. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Luncii, nr.2, construite din fondurile statului, 

în condițiile Legii nr.85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr.61/1990.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.177/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea de principiu a achiziționării a două imobile situate în Făgăraș, 

str.Fochistului, nr.4, respectiv, str.13 Decembrie, bl.12, ap.73.” 

 

 Domnul Mogos:”Am dori cateva detalii in acest sens.” 

 

 Domnul primar:”Se vand imobile acolo. Este vorba de o garsoniera, iar din licitatiile 

facute s-au scazut pana la suma de 30 mii euro. Este vorba de spatii care se doresc a fi 

folosite.Vorbim de un acord de principiu de a participa la licitatie.Noi oricum trebuie sa ne 

preocupam sa mai facem locuinte sociale. Deci, este vorba de un sediu administrativ si zic ca 

este benefic.” 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 

voturi pentru si 2 abtineri: dl.Cirje Catalin si dl.Mogos Remus (17 consilieri prezenti), 

adoptandu-se Hotararea nr.178/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea HCL.nr.227/2015 pentru aprobarea modelului contractului 

de prestare a serviciului de salubrizare în Municipiul Făgăraș.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.179/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind darea în administrare Muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" a "Lacului Cetății - 

șanț cu apă", în suprafață de 17.161 mp., bun aflat în domeniul  public al Municipiului 

Făgăraș.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.180/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea sumelor prevăzute în anexa nr.1 la HCL.nr.30/29.02.2016 – Calendarul 

Manifestărilor Culturale al Municipiului Făgăraș, pozițiile 27, 28, respectiv, poziția 29.” 
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Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.181/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind înfrățirea Municipiului Făgăraș cu orașul Santa Marinella din Italia.” 

 

 D-soara secretar:”Acest proiect de hotarare ramane momentan la nivel de proiect 

pana obtinem aviz de la Ministerul Afacerilor Externe.” 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de 

proiect. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Casei Municipale de Cultură 

Făgăraș, prin înființarea unui post de referent gradul I.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.182/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș și Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidența Persoanelor Făgăraș.” 

 

 D-soara secretar:”As preciza faptul ca punctele 14, 15 si 16 de pe ordinea de zi vor 

ramane deocamdata la nivel de proiect pana obtinem aviz de la A.N.F.P.” 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de 

proiect. 

 

 (Intre timp, dl. Bogdan a plecat din sala, fiind prezenti 16 consilieri). 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru 

Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș.” 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de 

proiect. 

 



 9 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru 

Poliția Locală Făgăraș.” 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de 

proiect. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind alegerea unui consilier ca președinte de sedință. (IANUARIE 2017).” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 

voturi pentru si o abtinere: dl.Gabor Constantin (16 consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.183/22.12.2016. 

 

 (Intre timp, dl. Mogos a plecat din sala, fiind prezenti 15 consilieri). 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de la punctul „Suplimentare:” Proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 2016.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.184/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de la punctul „Suplimentare:” Proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 a HCL.nr.54/31.03.2016 pentru 

aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plată a majorărilor de 

întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, 

redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice 

autorizate, persoanele juridice, întreprinderi individuale și asociațiile familiale care au 

calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăraș.” 

 

 Domnul Malene:”Este vorba de scutiri de penalitati in care sunt incluse si asociatiile 

nonprofit, a altor asociatii.” 

 

 Domnul Popa O:”Este vorba de toate persoanele sau discutam doar de asociatiile 

nonprofit?” 

 

Domnul Malene:”Si a persoanelor nonprofit.Erau vreo 30 si ceva de astfel dfe entitati 

care alocau bugetului local niste sume, sume la care s-au perceput penalitati.Daca de exemplu, 

Fundatia „Negru Voda”Fagaras avea o suprafata de constructie, prin modificarea Codului 

Fiscal, era obligata sa plateasca pe langa acea chirie pentru spatiu si contravaloarea taxei 

pentru terenul de sub cladire.Stiu ca este o situatie putin anapoda, dar a avenit Curtea de 

Conturi si au cerut a se recupera acea taxa de folosinta impozitului pentru teren. 

Prima data li s-a impus sa plateasca o suma mult mai mare decat cea ceruta initial, 

adica s-a impus si taxa pentru folosinta a terenului, si mai mult decat atat, s-a calculat aceasta 
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taxa de folosinta a terenului pentru 5 ani din urma, ori aceasta situatie era penibila. Si asa am 

initiat aceasta modificare a HCL.nr 54/31.03.2016, astfel incat legea sa se aplice si entitatilor. 

Acest proiect de hotarare a fost trimis la Oficiul Concurentei, am primit de la Oficiul 

Concurentei avizul, iar in acest moment, practic, trebuie aprobat acest proiect de hotarare.” 

 

Domnul Popa O:”Nu sunt de acord cu acest capitol.Cel putin, i ultimii 3-4 ani, in 

fiecare sedinta de consiliu local am spus si repet ca eu ca persoana juridica, care platesc taxele 

si impozitele la timp, cu ce sunt mai avantajat decat cu cel care asteapta pana la sfarsitul 

anului sa-l scutim de penalitati? In luna decembrie 2015 am promis ca n-o sa mai platec nici 

un impozit si astept ca la sfarsitul anului sa ma scuteasca de penalitati.Sunt de acord ca ajutam 

oamenii.Sunt oameni care intr-adevar nu au posibilitatea de a plati, sunt firme care au ajuns 

intr-o situatie foarte grea si nu reusesc sa-si plateasca taxele si impozitele locale catre 

primarie, dar sunt foarte multi care profita de pe urma acestei hotarari nede consiliu local. Nu 

este corect asa ceva.Haideti ca unui cetatean de buna credinta sa ii dam un avantaj in acest 

sens.” 

 

 Domnul Malene:”Acest proiect de hotarare discutat astazi, vizeaza modificarea unei 

hotarari de consiliu local care largeste cumva sfera de aplicare si la aceste asociatii nonprofit 

care sunt vreo 30 si ceva la numar.” 

  

Domnul Cirje:”Dar care sunt cu probleme?” 

 

Domnul Malene:”Cred ca sunt vreo 2-3 asociatii.” 

 

 Domnul Popa O:”Eu iau in calcul toata hotararea consiliului local ca s-o modificam, 

sa vedem ce facem cu ea.” 

 

 Domnul Malene:”Eu consider ca acest proiect de hotarare este ceva benefic si v-as 

propune sa aprobam aceasta hotarare a consiliului local.” 

 

 Domnul primar:”Acest proiect este foarte bun pentru ca aceste fundatii nu sunt 

informate, si oarecum din vina primariei, ele au acumulat aceste penalitati. Este foarte bun 

proiectul de hotarare pentru ca reglementeaza o situatie care, in mare parte, este vina primariei 

si probabil ca ar fi bine ca anul viitor sa dezbatem acest proiect de hotarare in comisiile de 

specialitate, sa vedem care este beneficiul, sa vina si specialistul de la servixiul taxe si 

impozite, sa vedem care este beneficiul si care este dezavantajul etc.” 

 

 Domnul Popa O:”Cu fundatiile sunt de acord si votez pentru, in acest sens, dar haideti 

sa vedem datoriile tuturor societatilor comerciale.” 

 

 Domnul primar:”Exista pe site-ul primariei aceste datorii.” 

 

 Domnul Popa O:”Eu nu le-am vazut.” 

 

 Domnul primar:”Sunt, cu siguranta.” 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.185/22.12.2016. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de la punctul „Suplimentare:” Proiect de 

hotărâre privind repoziționarea imobilului înscris în CF.102592 – Făgăraș, cad. 102592 situat 

în Făgăraș, str.Titu Perția.” 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru (15 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.186/22.12.2016. 

 

Domnul presedinte: Multumeste pentru participare participare şi declară închise 

lucrările şedinţei. 

 

 Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare. 

 

     

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR, 

             ERCAU BRUNO                                     LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 

 

 

 

 

 


