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 PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

 Incheiat azi, 28 IANUARIE 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 18:00. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Bogdan Ion: anunta ca sedinta este legal 

constituita, fiind prezenti 19 consilieri. 

  

Participa:reprezentanti ai mass-media locala. 

 

 Din partea primariei participa: dl.primar-Constantin Sorin Manduc, 

dl.viceprimar-Cirje Catalin George, d-na Claudia Milea-Birou Proiecte, Achizitii Publice 

, Investitii, d-na Florina Micu- Birou Proiecte, Achizitii Publice, Investitii, d-na Victoria 

Prescure-Directia Buget-Finante, d-na Simona Barcea si d-soara Carmen Balan-

Compartiment Resurse Umane, d-soara Amelia Mija-din partea S.C.Ecoterm S.A 

Fagaras, dl.Vartopeanu Dan-Politia Municipala Fagaras, dl.Binig Ioan-sef Politia Locala 

Fagaras, dl.Sglimbea Cornel-Administrator S.C.Nitroparc S.R.L. Fagaras, dl.Marian 

Victor si d-na Ciordas – din partea S.C.Salco Serv S.A Fagaras, dl.Bogdan Ungureanu-

administrator S.C.Piete, Targuri si Oboare S.R.L.Fagaras, invitati medici din partea 

Spitatlului Municipal Fagaras si dl.Negrila-director Scoala Generala nr.2 Fagaras. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  

ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 18 DECEMBRIE 2015 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare procesul-verbal si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  

EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 30 DECEMBRIE 2015 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  

EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 7 IANUARIE 2016 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

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

dupa cum urmeaza: 

 

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului 

Făgăraș pe anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2016 al S.C.ECOTERM S.A., societate ″in reorganizare judiciară″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C 

SALCO SERV S.A.Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 
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4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

NITROPARC S.R.L. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C.PIEȚE TÂRGURI ȘI PBOARE S.R.L. pe anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic General al 

Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la la regimul 

finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate 

pentru activități nonprofit de interes local. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor sesiunii de selecție pentru anul 

2016 a proiectelor/programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile 

bugetului local al Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor pentru evaluarea și 

selecționarea programelor și proiectelor, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile 
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din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș alocate pentru activități nonprofit 

de interes local. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru 

contribuabilii bugetului local al Municipiului Făgăraș - persoane juridice, care pot 

beneficia de scutiri de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor 

locale, chiriilor și redevențelor, conform prevederilor art.185, alin.(1), lit.(b) ″scutiri sau 

reduceri de majorări de întârziere″din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de 

Procedură Fiscală. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării 

facilităților fiscale pentru investițiile realizate în parcul industrial din Municipiul Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional Nr.1 de modificare și 

completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din 

Municipiul Făgăraș prin încredințare directă nr.5035/5 martie 2008, încheiat cu 

S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL.nr.178/2007 privind 

aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Făgăraș și a 

Caietului de sarcini pentru concesionarea directă a serviciului public de salubrizare. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 
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14.Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a spațiilor cu destinație 

cabinete medicale situate în Făgăraș: str.Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.1; str.Negoiu, bl.6, ap.1; 

str.Plopului, bl.4A, sc.C, ap.2; str.1 Decembrie 1918, bl.56, ap.1 și str.T.Vladimirescu, 

nr.8. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a concesionării directe a 

unui teren în  suprafață de 13,40 mp, domeniu public al Municipiului Făgăraș, pentru 

amplasarea unei scări de evacuare și a unui lift exterior pentru ″Complex Bulevard ″– 

Corp A – Hotel, situat în Făgăraș, str.B-dul Unirii, nr.1A. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

16.Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune 

nr.10387/31.08.1999. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi, a imobilului 

teren înscris în CF.105113, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.adm.94-102. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

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

intravilan în suprafață de 2172 mp., situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.2. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 
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19.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren în 

suprafață de 2 mp, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.5, în suprafață de 1 mp, 

str.Tăbăcari, zona Băncii Volksbank, în suprafață de 1 mp, în vederea instalării unui 

terminal electronic de încărcat cartele SIM. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului 

(chioșc alimentar), situat în  incinta (hol) Spitalului Municipal Făgăraș″ Dr.Aurel 

Tulbure″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici pentru proiectul ″MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ″. 

 

Domnul viceprimar:‟‟In legatura cu punctul 21 de pe ordinea de zi, vreau sa va 

spun ca am avut o promisiune in cadrul comsiilor de specialitate a d-nei director a 

programului operational regional, san e lamureasca daca putem sa aplicam pentru 

finantarea prinvind iluminatul public.In urma discutiilor cu d-na director, dansa m-a rugat 

sa amanam decizia de a demara acest proiect pana in luna februarie a.c. cand vom avea 

mai multe detalii in acest sens, drept urmare, as propune acum retragerea de pe ordinea 

de zi a acestui punct pana in luna februarie a.c.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.viceprimar de retragere a 

proiectului de hotarare si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-

economici pentru proiectul ″RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A 

PATRIMONIULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, CETATEA 

FĂGĂRAȘULUI″ – Municipiul Făgăraș, județul Brașov. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 
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23.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Național de 

Informare și Promovare Turistică a Municipiului Făgăraș, a programului de funcționare și 

a Regulamentului de organizare și funcționare. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

24.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.196/28.10.2015 

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliile 

de administrație ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul 

Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului ″Păstrarea și 

recuperarea istoriei locale″, - segmentul ″Sa ne cunoaștem cetatea″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar din Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2016-2017. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Făgăraș, 

str.Dr.I.Șenchea, nr.104B, înscris în CF 102602 Făgăraș, nr.cad.102602 în suprafață de 

1474 mp și CF 104992 Făgăraș, nr.cad.10992 în suprafață de 2.681 mp, într-un singur CF 

(Școala Generală nr.7 Făgăraș). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 
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28.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării 

votului favorabil privind modificarea prețului la apă potabilă, respectiv tariful la 

canalizare-epurare în Municipiul Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

29.Proiect de hotărâre privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei 

locuințe pentru tineri și actele justificative. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru anul 2016 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-19 voturi pentru. 

 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru anul 2016 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-19 voturi pentru. 

 

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a 

funcțiilor publice pentru anul 2016 pentru Poliția Locală Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

33.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de 

ședință.(FEBRUARIE și MARTIE 2016). 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

34.Informare din partea Curții de Conturi Brașov cu privire la Decizia 

nr.3/12.01.2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

35.Adresă din partea TOP EXPERT S.P.R.L.BRAȘOV. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 Domnul viceprimar:‟‟Mai am o rugaminte.Observ ca in sala au venit cateva 

reprezentante doamne doctor, probabil cu privire la punctul 14 de pe ordinea de zi privind 

cabinetele medicale si as propune sa se discute mai intai acest punct 14 de pe ordinea de 

zi pentru a nu le retine prea mult pe aceste doamne.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.viceprimar si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul primar:‟‟As vrea sa va propun ca la sfarsitul acestei sedinte sa discutam 

inca o chestiune. Astazi am primit raportul la procedura de recrutare si selectie a 

Consiliului de Administratie al S.C.Salco Serv S.A. Fagaras, moriv pentru care am 

considerat de cuviinta sa va propun ca informare sa luati act de faptul ca raportul a fost 

transmis primariei si Consiliului Local Fagaras. Este destul de voluminous acest raport si 

daca doriti la finalul acestei sedinte sa luati act de acesta sau putem sa lasam si pentru 

data viitoare acest subiect.Acest raport dupa ce este transmis Consiliului local, urmeaza a 

fi transmis in AGA S.C.Salco Serv S.A. Fagaras care este reprezentat tot de membrii 

Consiliului local, iar AGA va decide ce si cum mai departe.‟‟ 

 

 Domnul viceprimar:‟‟Daca dvs.faceti referire la raportul pe care noi l-am 

prezentat in Consiliul local, vad aici pe masa o adresa de email emisa in data de 14 

ianuarie 2016 si pe care o aveti cu totii la mape.Daca ati emis astazi raportul, cred ca era 

correct ca noi,Consiliul local s ail avem la comisiile de specialitate mai intai spre 

analiza.Astfel, va propun ca acest raport sa se discute la urmatoarele comsii de 

specialitate.‟‟ 
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 Domnul primar:‟‟Este in regula.Este vorba doar de o informare, un raport ce l-

am primit doar astazi.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.viceprimar de amanare a  

acestui raport si se aproba in unanimitate-19 consilieri prezenti. 

 

 Domnul presedinte:Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind concesionarea directă a spațiilor cu destinație cabinete medicale situate 

în Făgăraș: str.Tăbăcari, bl.8, sc.A, ap.1; str.Negoiu, bl.6, ap.1; str.Plopului, bl.4A, sc.C, 

ap.2; str.1 Decembrie 1918, bl.56, ap.1 și str.T.Vladimirescu, nr.8.‟‟ 

 

 Domnul viceprimar:‟‟Problema este ca avem un numar considerabil de medici 

care n-o sa-si mai poata desfasura activitatea in aceasta situatie si atunci cred ca ar trebui 

conform legii, sa cautam alta solutie. Sa schimbam cumva destinatia acelor immobile sis 

a gasim o alta forma de incadrare in asa fel incat sa fie in regula aceasta problema. Nu 

stiu daca noi putem gasi o solutie in acest sens.Sa vedem puncte de vedere in acest sens.‟‟ 

 

 Domnul Bardasuc:‟‟Vreau sa precizez ca la comisiile de specialitate, datorita 

volumului foarte mare de documente, materiale pe care le-am avut, observ totusi ca a 

lipsit o documentatie completa in acest sens. Ma uit aici la evaluarea de piata si noi 

trebuie sa nu gandim aceasta inchiriere a spatiilor numai ca o modalitate de a obtine un 

beneficiu, ci beneficial pe care-l obtinem sa fie asigurarea populatiei cu un serviciu 

medical competent. Eu as sugera sa amanam acest proiect de hotarare pentru urmatoarele 

comisii de specialitate pentru mai multe informatii.‟‟ 

 

 Domnul primar:‟‟Moral, legal si pragmatic, medicii trebuie sa-si desfasoare 

activitatea in cabinetele medicale. Legal si doar legal legislatia spune in felul urmator:in 

primii 5 ani legislatia a permis ca medicilor sa li se incheie contract de concesiune pe 

cabinetele existente, cu 1 euro/mp. Deci, dupa incheierea acelor 5 ani este obligatoriu sa 

se incheie contracte de concesiune in conditiile pretului pietei, pret al pietei care este dat 

printr-o expertiza. Expertiza la care dvs.ati luat act in comisiile de specialitate si urmeaza 

astazi sa luati act si in plen, spune ca in anumite situatii in functie de zone, poate sa 

ajunga pana la 3 euro/mp/luna, ceea ce, in unele situatii poate sa puna in dificultate 

activitatea unor medici care astazi au cabinet de 100 mp va ajunge cu o redeventa de 300 

euro/luna, ceea ce este mult, nefiind o activitate de profit, ci ca activitate pentru sanatatea 

populatiei.Pe de alta parte, putem spune ca este legislativ pentru ca legea nu prevede 

altfel.Nu sunt de acord cu amanarea acestui proiect de hotarare, ci sunt de acord daca 

gasiti alt cadru legal pentru a diminua acest cuantum bine.O s-o rog pe doamna secretar 

interimar sa precizeze daca este o alta posibilitate legala, daca nu , nu sunt de acord cu 

amanarea proiectului de hotarare pentru ca exista medici carora le expira contractul la 

data de 31 ianuarie a.c. si se afla in imposibilitate de a mai trimite retete pentru care sa se 

dea banii de la Casa de Sanatate. In acest caz, dansii vor fi pe dinafara. Asa incat, eu 

sustin ca unde-I lege nu-I tocmeala si daca este un alt cadru legal este in regula, daca nu, 

va trebui sa luam act ca sa putem sa incheiem noile contracte pentru ca medicii sa poata 

sa-si desfasoare activitatea.‟‟ 
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 D-na Claudia Milea-secretar interimar al Municipiului Fagaras:‟‟Contractele 

trebuie incheiate pentru fiecare medic in parte, deci medicii vor plati exact pe sala de 

tratament pretul.‟‟ 

 

 O reprezentanta cabinete medici de familie:‟‟Prin intermediul meu, colegii mei 

medici va cer ajutor disperat san e ajutati in acest sens.O sa ajungem sa inchidem 

cabinetele medicale.Finantarea cu toate cheltuielile aferente vor depasi veniturile.Trebuie 

gasita o solutie in acest sens.In cativa ani oamenii acestui oras vor ramane fara medic de 

familie in aceste conditii. S-a schimbat si Codul Fiscal si va rog sa gasiti solutii cu privire 

la aceasta problema.‟‟ 

 

 Domnul viceprimar:‟‟Eu cred ca in prima interventie a mea am dat o solutie in 

acest sens, adica schimbarea destinatiei, darn u putem face acest lucru in acest moment, 

cid oar sa luam o decizie luna viitoare, insa legat de amanarea proiectului de hotarare 

pana luna viitoare, presiunea pentru cele doua contracte, as vrea sa intreb daca nu exista 

posibilitatea sa semneze domnul primar un act additional momentan pentru ca avem 

prevazuta procedura si astfel, am rezolva presiunea momentullui, iar in luna februarie a.c. 

putem lua o decizie finala si sanatoasa.‟‟ 

 

 Domn ul primar:‟‟Si asa sa fie, fiind o expertiza, eu nu pot sa ma fac ca nu exista 

o expertiza. Trebuie san e asumam responsabilitatea pe legislatie sip e expertiza pentru ca 

de aceea sunt expertii.Destinatia nu poate fi schimbata.Schimbarea destinatiei sau gasirea 

unor alte spatii pentru medici presupune reautorizarea pe care n-o maid a nimeni.‟‟ 

 

 Domnul viceprimar:‟‟Primaria Fagaras si executivul nu a actionat la momentul 

la care trebuia pe acest subiect. Deci, si noi avem o vina aici ca primarie.Dar sa ramanem 

in Cartierul Combinat fara niciun medic de familie, sa se reorganizeze tot acest segment 

este o raspundere pe care ne-o luam noi, Consiliul local. Trebuie sa constientizam ce se 

va intampla.‟‟ 

 

 Domnul Husea:‟‟Daca nu se poate amana proiectul de hotarare si trebuie 

incheiate oricum contracte, din cate am inteles, doar doi medici din 15 cati aunt, sa 

aprobam expertiza pe o perioada de o luna de zile, iar in aceasta perioada de o luna, sa 

incheiem contract doar pentru cei doi meidic carora le expira termenul si intre timp, intr-o 

luna, am putea gasi si alta solutie.‟‟ 

 

 Domnul primar:‟‟Garda de sanatate nut e tine de vorba cu un contract doar 

pentru o luna de zile.‟‟ 

 

 Domnul Mehedintu:‟‟Se tot vorbeste de schimbare de destinatie, dar cu ce ne 

ajuta acest lucru si cum se poate face legal aceasta procedura? Daca vrem sa ajutam 

medicii, eu zic sa facem acum aceasta procedura.‟‟ 

 

 D-na Claudia Milea-secretar interimar al Municipiului Fagaras:‟‟In cazul in 

care nu mai apare ca si cabinet medical, nu mai poate functiona. Aici este problema.‟‟ 
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 Domnul viceprimar:‟‟V-am rugat sa discutam in comisiile de specialitate aceasta 

problema pentru ca exista solutii.‟‟ 

 

 Domnul primar:‟‟Putem face ce a propus dl.Husea, eludand legea, impingandu-

ma pe mine sa fiu pe langa lege.Putem face acest lucru pana in data de 28 februarie a.c., 

dar va intreb acum:in data de 28 februarie a.c.nu vom fi in aceeasi situatie ca 

acum?Pentru ca mergem in continuare in ilegalitate.Ce putem noi face este ca solutia este 

intr-adevar modificarea legii, darn u Consiliul local poate face acest lucru si am sugerat 

ca daca exista o structura la nivel national a medicilor sau/si a asistentilor, sa se intervina 

la guvern, in parlament pentru amendarea legii, dar deocamdata legea asta spune si noi ne 

aflam intr-o situatie de ilegalitate.‟‟ 

 

 Doamna Judele:‟‟In mod correct ar fi trebuit sa vedem studiul de piata, cu cat se 

cere si cu cat se inchiriaza apartamentul.‟‟ 

 

 Domnul Bardasuc:‟‟Propun sa se semneze un act aditional pe un an de zile doar 

pentru cei doi medici, iar luna viitoare se gasesc si alte solutii. Apoi, avem nevoie de 

aceasta perioada de reanalizare a acestui proiect de hotarare deoarece putem cere o noua 

evaluare care ne-a lipsit in documentatie.‟‟ 

 

 Domnul Gabor:‟‟Acesti doi medici care au nevoie de contracte, in baza a ce 

raport de evaluare se face? Daca este vorba de acelasi raport de evaluare, aceasta 

inseamna ca noi trebuie sa ne insusim; daca l-am insusit, n-am rezolvat nimic pentru ca si 

dupa o luna de zile va fi aceeasi situatie ca si acum.‟‟ 

 

 Domnul primar:‟‟Daca respingeti raportul de evaluare astazi, as ruga-o pe d-na 

secretar interimar sa incerce sa adopte un proiect de hotarare pe loc care sa sune ca 

respingeti raportul de evaluare si solicitati o contraexpertiza, un contraraport de evaluare 

solicitat de plenul Consiliul Local Fagaras fara a se face referire la altceva pentru ca 

marul discirdiei din cate am observat, este tocmai raportul de evaluare pe care consilierii 

locali in plen il resping si atunci, daca il resping, trebuie o solutie. Solutia este 

contraexpertiza.S-ar putea ca acea contraexpertiza sa aduca o diminuare sau nu pentru ca, 

inteleg ca sunt niste parametrii tehnici si de care se tine seama in momentul evaluarii.‟‟ 

 

 Domnul Mehedintu:‟‟Cat timp dureaza acel raport de contraexpertiza? Pentru ca 

doua personae sunt la limita cu contractile.‟‟ 

 

 Domnul primar:‟‟O sa prelungesc pe o luna de zile celor doua cabinete medicale 

in speranta ca acea contraexpertiza va fi realizata in termen de 30 de zile pentru ca altfel, 

mergem in ilegalitate.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul 

domnului primar si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abtineri:dl.Cirje Catalin si dl.Grama 

Mihai, adoptanduse Hotararea nr.3/28.01.2016. 
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 Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pe anul 2016.‟‟ 

 

 Domnul primar:‟‟As vrea sa spun despre buget ca partea buna a lucrurilor este 

ca anul acesta este pentru prima data cand alocarea guvernamentala vine de la inceputul 

anului calendaristic, fapt ce permite asezarea bugetului local pe intregul an si demararea 

procedurilor la licitatie pentru lucrarile de dezvoltare pe care doriti a le vota pentru intreg 

anul, lucru care nu s-a mai intamplat. De obicei, veneau din lunile iulie, aigust pana la 

sfarsitul anului rectificari de buget. 

 In al doilea rand vreau sa va spun ca am propus ca sumele care au existat anul 

trecut pe invatamant, sa ramana macar aceleasi si s-a propus o crestere de la 11 mld.lei 

vechi la 15 mld.lei vechi pentru toate scolile si gradinitele din Fagaras, intr-un mod 

echitabil si am sa rog pe parcurs, pe directorii de scoli sa prezinte inainte de a purcede la 

lucrari de reparatii si investitii, planul concret pentru a stii si noi care le sunt prioritatile si 

a merge in parallel cu prioritatile altor chestiuni care se considera importante ale unor 

institutii de invatamant. Dau exemplu liceului de chimie care in trecut, avea mari 

probleme la partea de utilitati si consumau cat platforma franceza in conditiile in care 

prioritatile nu erau vazute de conducerea trecuta si am speranta ca noua conducere ca 

remedia acest lucru.Drept urmare, am propus ca 2 mld.si jumatate lei vechi sa mearga la 

fiecare liceu si Scoala Generala Nr.2 care anul acesta primeste un buget de cateva ori mai 

mare fata de anul trecut. 

 De asemenea, la Sanatate, se pastreaza aceeasi suma de 8 mld.lei vechi pentru 

utilitatile spitalului si este un plus la Sanatate pentru ca este pentru prima data cand din 

bugetul local  suportam cheltuielile pentru plata personalului medical, la gradinitele si 

scolile care nu au beneficiat de personal medical in ultimii ani. Acolo este un plus de 6 

mld.lei vechi pentru acoperirea acestor cheltuieli. 

 Am propus sa continuam amenajarea spatiilor din Cetatea Fagarasului si avem 3 

puncte de reabilitare, Turnul Rosu-Cetatea Fagarasului si Turnul Temnitei in Cetatea 

Fagarasului, urmand ca in parallel sa incercam sa refacem mecanismul de tortura 

„‟Fecioara de Fier‟‟ care este un punct de atractie pentru acest edificiu. 

 De asemenea, am propus o suplimentare la Casa Municipala de Cultura. La 

salubrizare pastram suma de anul trecut.Cred ca Invatamantul, Sanatatea si Drumurile 

sunt prioritatile si trebuie sa ramana prioritati. Toate celelalte sume din bugetul anului 

trecut pentru care am inceput contracte multianuale, precum si sumele bugetate anul 

acesta, vor merge pentru Drumuri.Principalele lucruri pe care le vom avea in vedere sunt 

bugetarea sumei pentru reabilitarea in intregime a str.1 Decembrie 1918, ma refer la 

sosea, la reabilitarea trotuarelor din str.13 Decembrie si str.Negoiu si reabilitarea 

trotuarelor din str.Dr.Ioan Senchea. 

 In acest context, vreau sa precizez ca toate celelalte drumuri magistrale ale 

Fagarasului sunt cuprinse pe alte surse de finantare si se afla in licitatie atat cele de 

PNDL cu un contract semnat de 250 mld.lei vechi (ma refer la str.13 Decembrie, 

str.Negoiu, str.Trandafirilor, str.Narciselor, tot Cartierul Florilor, Soseaua Combinat si tot 

cartierul Combinat), drept pentru care pentru aceste strazi nu avem voie sa prevedem alte 

sume pentru ca sunt semnate aceste contracte cu Ministerul Dezvoltarii, pe de alta parte, 

suntem in procedura de licitatie spre finalizare pentru 5 pachete de alei, trotuare, parcari, 

pentru Cartierul Campului Nou, str.Teiului, B-dul Unirii, str.Stejarului, str.Castanului, 



 14 

str.Iazului Morii.Toate aceste strazi enumerate sunt sub licitatie sin u pot fi allocate alte 

sume. 

 In paralel, vom merge pe un buget de 20 mld.lei vechi pentru mixture astfaltice, 

reparatii plombe peste tot pe unde este nevoie.Vom lucra la promenade din jurul Cetatii 

Fagarasului si o vom finalize si la repararea aleilor in Parcul „‟Regina Maria‟‟. 

In linii mari, acestea sunt directiile principale ale acestui buget. Sigur ca sunt si 

altele. La ADPP vom incerca sa reabilitam o cladire unde sa mutam Arhiva intregului 

oras, apoi, mutarea Bibliotecii intr-o cladire pe care am obtinut-o juridic, v-am propus 

finalizarea Monumentului Eroilor din centrul orasului si amenajarea parcelei de onoare 

cu mutarea osemintelor din oras in cimitirul ortodox. Am propus de asemenea, un punct 

privind reabilitarea bazinului vechiului strand si inceperea Stdiului de fezabilitate si 

proiectului ethnic pentru un bazin acoperit care ar putea sa aduca beneficii populatiei 

tinere a Municipiului Fagaras. Cam acestea sunt liniile directoare, cu mentiunea ca va 

propun de asemenea, ca fata de ceea ce am discutat la comisiile de specialitate, o suma de 

3 mld.lei vechi sa mearga la capitolul „‟Organizatii nonguvernamentale‟‟pentru 

Calendarul manifestarilor culturale pe anul 2016 sa aiba posibilitatea si ONG-urile sa 

participe la licitatie pentru diverse activitati ale Calendarului Manifestarilor culturale si 

spun asta pentru ca anul acesta Fagarasul are 725 de ani de la prima atestare documentara 

sic red ca in luna februarie a.c. cand veti avea pe masa Calendarul manifestarilor culturale 

si multitudinea de evenimente pe care le doresc, cred ca este firesc san e ridicam la 

nivelul unei cifre rotunde pe care Fagarasul o primeste anul acesta. 

 Inchei prin a spune ca fata de ceea ce am discutat in comisiile de 

specialitate, cu acest amendament si cu Directia Buget-Finante, am discutat de unde sa fie 

luat acest capitol, aceasta suma, va propun ca in urma a ceea ce s-a intamplat astazi, am 

avut un process de lunga durata cu un cetatean care a castigat procesul si astazi a venit 

ordinal de executor judecatoresc prin care jumatate, adica aproape tot terenul de sport din 

curtea Scolii Gen.nr.2, am fost, obligate prin executor, sa-l retrocedam proprietarului de 

drept, motiv pentru care s-a diminuat curtea scolii respective. Va propun o suplimentare a 

sumei allocate acolo de 500 mil.lei vechi in idea in care exista autorizatie de demolare la 

sala de sport care este absolute improprie si se pune problema sa amenajam un teren care 

sa faca posibile si orele de sport ale tuturor claselor de acolo, dar sis a fie spatiu sufficient 

de joaca pentru copii. 

 Acestea sunt amendamentele pe care vi le propun si acestea sunt liniile 

principale ale bugetului de astazi.‟‟ 

 

 Domnul Pintea:‟‟Suma de 500 mil.lei vechi mi se pare o suma foarte 

mica pentru o sala de sport. Propun suma de 1 mld.si ceva lei vechi.‟‟ 

 

 Domnul Popa O::‟‟Nu putem cumpara de la noul proprietar, terenul 

respectiv ca sa nu avem alte surprize?‟‟ 

 

 Domnul viceprimar:‟‟Singura modificare fata de ce am dezbatut la 

comisiile de specialitate in doua sesiuni pe acest proiect de hotarare, am uitat si noi 

executivul si conducerea sa asezam necesarul pentru finalizarea unor achizitii pentru 

dotari privind sala de sport.Toate acestea costa 95 mii lei conform calculelor facute, iar 

cei 95 mii lei sa-I luam de la golul de casa. 
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 In legatura cu sala de sport, suma de 250 mii lei vechi in plus este o suma 

suficienta pentru teren de sport acoperit.‟‟ 

 

  Domnul primar:‟‟Colegiul National‟‟Radu Negru‟‟ Fagaras primeste o 

alta suma in plus la capitolul „‟Sala de sport‟‟pentru care investim anul acesta in speranta 

ca atat elevii vor avea o performanta in plus, cat si faptul ca suntem intr-un moment 

istoric si echipa de handball foarte probabil va promova in Liga Nationala, este un 

moment istoric sin u poate sa joace in standardele actuale. Drept urmare, am prevazut 

sume de bani pentru largirea salii de sport, pentru amenajarea unei tribune de minim 500 

de locuri fara de care n-ai dreptul sa joci in Liga Nationala, pentru modernizarea 

dusurilor si foarte probabil, a pardoselii. 

   

Domnul Negrila-director Sc.Gen.nr.2 Fagaras:‟‟In momentul in care am facut 

aceasta lista, m-am referit strict la lucrarile necesare in acel moment pentru Sc.Gen.nr.2  

Fagaras si Sc.Gen.nr.4 din Cartierul Galati. De data aceasta, dupace am terminat aceasta 

lista cu sume calculate pe tot ceea ce inseamna interiorul scolii, avand in vedere 

Sc.Gimnaziala nr.4 din Cartierul Galati unde exista de mai multi ani niste probleme la 

acoperis, spatele scolii, etc., astazi am avut „‟bucuria‟‟sa vina executorul judecatoresc sa-

mi spuna ca-mi ia din terenul de sport al Sc.Gen.nr.2  Fagaras.Tinand cont ca de 4 ani de 

zile echipa de handball a scolii merge pana in Liga Nationala, noi am functionat intr-o 

sala improprie pe care, tot in regim impropriu am reparat-o ca sa primim autorizatie 

sanitara, eu zic ca pierdem banii absolute degeaba.Avand in vedere ca situatia de acum s-

a schimbat, mergand pe varianta de a demola acea scoala veche si a rezolva problema 

terenului sub o alta forma, v-as ruga san e dati in administratie unui teren pe care-l mai 

avem acolo pentru a putea infiinta circulatia dinspre str.Vasile Alecsandri.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu 

amendamentele propuse si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se 

Hotararea nr.4/28.01.2016.  

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al 

S.C.ECOTERM S.A., societate ″in reorganizare judiciară″. 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

respinge ,neacordansu-se niciun vot pentru, 17 abtineri si 2 impotriva:dl.Cirje Catalin si 

dl.Bardasuc Ilie. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C SALCO SERV 

S.A.Făgăraș.’’ 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Acest proiect de hotarare propus a fost aprobat de 

Consiliul de Administratie al S.C.Salco Serv S.A.Fagaras?‟‟ 
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  Domnul Marian Victor-director S.C.Salco Serv S.A.Fagaras: 

Raspunde afirmativ. 

  

   

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 11 voturi pentru si 7 abtineri (18 consilieri prezenti), consemnandu-se faptul ca 

d-na Judele n-a participat la acest vot, adoptanduse Hotararea nr.5/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC 

S.A.’’ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 11 voturi pentru si 7 abtineri (18 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea 

nr.6/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.PIEȚE TÂRGURI 

ȘI PBOARE S.R.L. pe anul 2016.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 12 voturi pentru si 5 abtineri si 1 impotriva:dl.Cirje Catalin (18 consilieri 

prezenti), adoptanduse Hotararea nr.7/28.01.2016. 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Votez impotriva pentru ca in cadrul comsiilor de 

specialitate, dl.director ne-a prezentat ca lucrurile fiind foarte bune acolo, aplecat ulterior 

din sedinta dupa care am gasit in mapa un document emis de Curtea de Conturi care 

spune ca lucrurile nu sunt asa frumoase acolo. Daca era correct, dl.director trebuia san e 

prezinte acel document, acea situatie inainte sa prezinte proiectul de hotarare cu bugetul 

la S.C.PIEȚE TÂRGURI ȘI PBOARE S.R.L. pe anul 2016 si sa aplicam masurile in 

functie de Curtea de Conturi, lucru care nu s-a intamplat.In acest context, eu votez 

impotriva proiectul de hotarare cu bugetul la S.C.PIEȚE TÂRGURI ȘI PBOARE 

S.R.L.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 6de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic General al Municipiului 

Făgăraș.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.8/28.01.2016. 
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  Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la la regimul finanțărilor 

nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Făgăraș, alocate pentru 

activități nonprofit de interes local.‟‟ 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Acest document este foarte voluminous, vreo 50 de 

pagini. Procedura va fi foarte complicate in ceea ce priveste continutul acestui document, 

dar stiu ca este un document necesar. O sa fie nevoie si de o organigrama in acest sens.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.9/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 8 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Listelor sesiunii de selecție pentru anul 2016 a 

proiectelor/programelor depuse pentru finanțare nerambursabilă din fondurile bugetului 

local al Municipiului Făgăraș.‟‟ 

 

  Domnul primar:‟‟Suma de 316 mld. lei vechi pe care am propus-o in 

buget sa o alocam este pentru Organizatii nonguvernamentale care doresc sa aplice pentru 

cota de cofinantare atribuita de Consiliul Local Fagaras.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.10/28.01.2016. 

   

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind constituirea Comisiilor pentru evaluarea și selecționarea programelor și 

proiectelor, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local 

al Municipiului Făgăraș alocate pentru activități nonprofit de interes local.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:‟‟Propun vot deschis la acest proiect de hotarare.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

  Se fac urmatoarele propuneri: 

 

- Comisia de evaluare şi selecţionare pentru domeniile de  tineret, mediu, 

cultura, culte si sport va fi formată din 5 persoane, astfel: 2 reprezentanţi ai 

consiliului local, 2 reprezentanţi ai primarului şi 1 reprezentant al societăţii civile. 

 (2) Din partea Consiliului local au fost desemnaţi: 

1. dl. Bardașuc Ilie – consilier local 

2. dl. Mehedințu Ion – consilier local 

 

- Comisia de evaluare şi selecţionare pentru domeniul “invatamant”, va fi 

formată din 5 persoane, numită prin hotărâre a consiliului local, astfel: 2 
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reprezentanţi ai consiliului local, 2 reprezentanţi ai primarului şi 1 reprezentant al 

inspectoratului şcolar judeţean Brasov, după cum urmează: 

 (2) Din partea Consiliului local au fost desemnaţi: 

 

1.d-na Judele Olga Michaela – consilier local 

2.dl. Bogdan Ion – consilier local 

 

Domnul presedinte:‟‟In urma votului deschis avem: 

 

  - Comisia de evaluare şi selecţionare pentru domeniile de  tineret, mediu 

cultura, culte si sport: 

 

1.dl. Bardașuc Ilie – consilier local = 18 voturi pentru si o abtinere(19 

consilieri rpezenti) 

2.dl. Mehedințu Ion – consilier local = 18 voturi pentru si o abtinere(19 

consilieri rpezenti) 

 

-Comisia de evaluare şi selecţionare pentru domeniul “invatamant”: 

  

1.d-na Judele Olga Michaela – consilier local = 18 voturi pentru si o 

abtinere (19 consilieri rpezenti) 

 

2.dl. Bogdan Ion – consilier local = 18 voturi pentru si o abtinere(19 

consilieri rpezenti) 

 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per 

ansamblu si se aproba cu 17 voturi pentru si 2 abtineri (19 consilieri prezenti), 

adoptanduse Hotararea nr.11/28.01.2016. 

   

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 10 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului 

local al Municipiului Făgăraș - persoane juridice, care pot beneficia de scutiri de la plata 

majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor și redevențelor, 

conform prevederilor art.185, alin.(1), lit.(b) ″scutiri sau reduceri de majorări de 

întârziere″din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 15 voturi pentru si 3 abtineri:dl.Cirje Catalin, dl.Boeriu Iancu si dl.Poparad 

Cosmin (18 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la faza de proiect. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 11 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea acordării facilităților fiscale pentru 

investițiile realizate în parcul industrial din Municipiul Făgăraș.‟‟ 
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  Domnul Szasz:‟‟Cei de la Consiliul Concurentei ne-au transmis ca fiind 

vorba de o schema care deja functioneaza la nivel national, nu mai este nevoie de 

procedura clasica de informare a Consiliului Judetean Brasov si a prefecturii, ci doar de 

doua etape:accord de principiu pe care l-am dat in sedinta ordinara din luna decembrie 

2015 si proiectul propriu-zis de hotarare care pune in aplicare hotararea consiliului local 

are doua conditii: 200 mii euro minim suma investita si minim 20 locuri de munca.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 17 voturi pentru si o abtinere:dl.Bardasuc Ilie (18 consilieri prezenti), 

adoptanduse Hotararea nr.12/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 12 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Actului adițional Nr.1 de modificare și completare a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul 

Făgăraș prin încredințare directă nr.5035/5 martie 2008, încheiat cu S.C.SALCO SERV 

S.A.Făgăraș.‟‟ 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Nu stiu daca este corect si legal sa modificam 

contractul, dar vreau sa se consemneze ca eu ma abtin de la vot.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 12 voturi pentru si 5 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea 

nr.13/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 13 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind modificarea art.2 din HCL.nr.178/2007 privind aprobarea 

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul Făgăraș și a Caietului de 

sarcini pentru concesionarea directă a serviciului public de salubrizare.‟‟ 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Si aici vreau sa se consemneze ca eu ma abtin de la 

vot.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 13 voturi pentru si 4 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea 

nr.14/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 15 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea de principiu a concesionării directe a unui teren în  suprafață 

de 13,40 mp, domeniu public al Municipiului Făgăraș, pentru amplasarea unei scări de 

evacuare și a unui lift exterior pentru ″Complex Bulevard ″– Corp A – Hotel, situat în 

Făgăraș, str.B-dul Unirii, nr.1A.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.15/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 16 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr.10387/31.08.1999.‟‟ 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (18 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.16/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi:‟‟ .Proiect de 

hotărâre privind aprobarea dezmembrării în 2 loturi, a imobilului teren înscris în 

CF.105113, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.adm.94-102.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 13 voturi pentru, 4 impotriva si o abtinere (18 consilieri prezenti), adoptanduse 

Hotararea nr.17/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 18 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafață 

de 2172 mp., situat în Făgăraș, str.Negoiu, nr.2.‟‟ 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Am avut discutii cu diversi consilieri pe acest 

subiect. Este vorba de vanzarea unui teren de 2170 mp., din care 1800 mp.sunt constructii 

si 346 mp.sunt in curtea omului. Nu este nimic altceva. Este o solicitare venita in luna 

iulie 2015 la Primaria Fagaras.‟‟ 

 

  Domnul primar:‟‟O singura chestiune aveam aici.In principiu nu am 

nimic impotriva sa se limpeseasca situatia, darn u vad un referat de specialitate al 

juristilor din primarie referitor la lotul de teren la care se face referire.Eu n-am 

convingerea in documentatie ca face vorbire cumva si de un topographic pe care 

Municipiul Fagaras este proprietar si care a fost dat prin hotarare de consiliu local pentru 

constructia unei gradinite, este vorba de Str.Negoiu, spatele restauratului Terra, a fost 

data pentru gradinita o suprafata sin u am siguranta din aceasta documentatie ca nu s-a 

adus atingere unui milimetru din numarul topograf respectiv si ar trebui sa avem grija ca 

nu cumva sa se suprapuna terenul. Terenul de sub constructie este una si terenul din afara 

constructiei este alta.Cred ca ar trebui sa avem un referat de specialitate de la juristi in 

acest sens.‟‟ 

 

  Domnul viceprimar:‟‟Eu stiu ca acolo este totul in regula si legal.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

respinge cu 11 voturi pentru si 7 abtineri (18 consilieri prezenti). 
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  Domnul presedinte:Prezinta punctul 19 de pe ordinea de zi:‟‟ .Proiect de 

hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 2 mp, situat 

în Făgăraș, str.Republicii, nr.5, în suprafață de 1 mp, str.Tăbăcari, zona Băncii 

Volksbank, în suprafață de 1 mp, în vederea instalării unui terminal electronic de încărcat 

cartele SIM.‟‟ 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.18/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:‟‟Propun ca punctul 20 de pe ordinea de zi sa se 

discute la sfarsitul sedintei pentru mai multe discutii in acest sens. 

 

  Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 22 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul 

″RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI 

CULTURAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, CETATEA FĂGĂRAȘULUI″ – 

Municipiul Făgăraș, județul Brașov.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.19/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 23 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Național de Informare și Promovare 

Turistică a Municipiului Făgăraș, a programului de funcționare și a Regulamentului de 

organizare și funcționare.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.20/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 24 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.196/28.10.2015 privind numirea 

reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în Consiliile de administrație 

ale unităților de învățământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraș. 

 

  Domnul presedinte:‟‟Propun vot deschis la acest proiect de hotarare.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 
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  Se fac propuneri. 

 

  Dl.Pandrea Dan este propus sa faca parte din Consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică din Municipiul Făgăraş, pentru 

înlocuirea domnului Grama Mihai din Consiliul de administrație de la Școala Gimnazială 

”Ovid Densușianu” cu o altă persoană desemnată de Consiliul Local. 

 

  Domnul presedinte:‟‟In urma votului deschis avem: 

 

1. Dl.Pandrea Dan = unanimitate (19 voturi pentru) 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per 

ansamblu si se aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse 

Hotararea nr.21/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 25 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea derulării proiectului ″Păstrarea și recuperarea istoriei 

locale″, - segmentul ″Sa ne cunoaștem cetatea″. 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.22/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 26 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din 

Municipiul Făgăraș pentru anul școlar 2016-2017.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 16 voturi pentru si 3 abtineri (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea 

nr.23/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 27 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Făgăraș, str.Dr.I.Șenchea, 

nr.104B, înscris în CF 102602 Făgăraș, nr.cad.102602 în suprafață de 1474 mp și CF 

104992 Făgăraș, nr.cad.10992 în suprafață de 2.681 mp, într-un singur CF (Școala 

Generală nr.7 Făgăraș).‟‟ 

 

   

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.24/28.01.2016. 
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  Domnul presedinte:Prezinta punctul 28 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil 

privind modificarea prețului la apă potabilă, respectiv tariful la canalizare-epurare în 

Municipiul Făgăraș.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:‟‟Propun vot deschis la acest proiect de hotarare.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

  Se fac propuneri. 

 

  1.dl.Bica Adrian 

 

   

  Domnul presedinte:‟‟In urma votului deschis avem: 

 

2. Dl.Bica Adrian = 18 voturi pentru si o abtinere (19 voturi pentru) 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per 

ansamblu si se aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 

consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.25/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 29 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuințe pentru tineri și 

actele justificative.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), adoptanduse Hotararea nr.26/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 30 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

anul 2016 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 proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de proiect. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 31 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

anul 2016 pentru Serviciul Public de Asistență Socială Făgăraș.‟‟ 
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  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de proiect. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 32 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru 

anul 2016 pentru Poliția Locală Făgăraș.‟‟ 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate (19 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de proiect. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 33 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință.(FEBRUARIE și 

MARTIE 2016). 

 

  Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 18 voturi pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (19 consilieri prezenti), 

adoptanduse Hotararea nr.27/28.01.2016. 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 34 de pe ordinea de zi:‟‟ Informare 

din partea Curții de Conturi Brașov cu privire la Decizia nr.3/12.01.2016.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:‟‟Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de 

aceasta.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 35 de pe ordinea de zi:‟‟ Adresă din 

partea TOP EXPERT S.P.R.L.BRAȘOV.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:‟‟De asemenea, fiind vorba doar de o adresa, s-a luat 

act de aceasta.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Prezinta punctul 20 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului (chioșc alimentar), 

situat în  incinta (hol) Spitalului Municipal Făgăraș″ Dr.Aurel Tulbure″. 

 

  Domnul presedinte:‟‟Perioada de inchiriere este de 2 ani.‟‟ 

 

  Domnul Mehedintu:‟‟Aceasta chestiune s-a mai discutat de multe ori si 

de fiecare data am avut aceleasi puncte de vedere, adica nu am nimic impotriva existentei 

unui chiosc care sa deserveasca si bolnavii si personalul care lucreaza in spital, dar mi se 

pare putin inadecvat ca acel spatiu de acolo sa fie in acea locatie. Noi avem alt spatiu care 
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poate fi drept chiosc alimentar. Este spatiul de langa sectia de pediatrie si maternitate care 

se poate folosii si este perfect amenajat pentru a sa ceva.‟‟ 

 

  Domnul primar:‟‟Eu sustin acest proiect de hotarare cu atat mai mult cu 

cat am participat la toate sedintele Consiliului de administratie a Spitalului Municipal 

Fagaras de cand este noua conducere cu exceptie astazi, cand nu am putut ajunge si s-a 

luat hotararea de a propune Consiliului local inchirierea acestui spatiu pentru chiosc 

alimentar pentru ca s-a constatat numarul mare de asistente medicale si infirmiere care-si 

procura hrana de acolo si un numar mare de pacienti care trec drumul pentru a ajunge la 

un chiosc alimentar privat tot din dorinta de a se aproviziona.In Consiliului de 

administratie a Spitalului Municipal Fagaras sun doi membri ai Directiei de Sanatate 

Publica care si-au exprimat aceasta opinie. Asadar, nu vad niciun impediment in a 

inchiria un spatiu din care Municipiul Fagaras sa scoata niste bani si pentru binele 

pacientilor si asistentelor medicale.‟‟ 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba cu 13 voturi pentru, 4 abtineri si 2 impotriva (19 consilieri prezenti), adoptanduse 

Hotararea nr.28/28.01.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

            BOGDAN ION                           LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 
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