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       PROCES-VERBAL 
 

 

 Incheiat azi, 28 NOIEMBRIE 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:Clont Dan Valentin: anunta ca sedinta este legal 

constituita, fiind prezenti 18 consilieri si 1 absent: d-na Motoc Carla. 

  

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 monitorizare 

servicii de utilitate publica si d-soara Cristina Poparad-Compartiment Horticol. 

 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei 

EXTRAORDINARE al  Consiliului Local Fagaras din data de 19 OCTOMBRIE 2016 si se 

aproba in unanimitate-18 voturi pentru. 

  

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

Consiliului Local Fagaras din data de 31 OCTOMBRIE 2016 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 11 NOIEMBRIE 2016 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 22 OCTOMBRIE 2016 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș pe anul 

2016. 
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 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 și completarea Regulamentului serviciului public 

de alimentare cu energie termică din Municipiul Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.15/2012. 

 

 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 Regulamentului de înființare, organizare și 

funcționare a asociațiilor de proprietari din Municipiul Făgăraș. 

 

 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 Regulamentului de organizare și desfășurare a 

examenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de 

imobile și autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a 

imobilelor. 

 

 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 tarifelor de utilizare pentru utilajele 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-18 voturi pentru. 

 

6.Proiect de hotărâre privind actualizarea unor suprafețe și completarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, atestat prin H.G.nr.972/2002. 

 

 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 hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei suprafețe de 36 mp.din imobilul 

identic cu cel înscris în CF.102519-Făgăraș, în suprafață de 267258 mp, domeniul public al 

Municipiului Făgăraș și trecerea în domeniul privat, în vederea vânzării prin licitație publică 
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 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  însușirea Raportului de evaluare întocmit de PFA DOBRE 

C.ELENA, privind imobilul-teren în suprafață de 90 mp. (2 loturi de 45 mp), proprietatea Statului 

Român, în vederea vânzării prin licitație, conform HCL.nr.87/2016. 

 

 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 însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de o persoană 

autorizată, pentru vânzarea locuințelor proprietatea Municipiului Făgăraș, în baza Legii 

nr.112/1995. 

 

 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 aprobarea listei finale a solicitanților care au acces la 

locuințele pentru tineri destinate închirierii și a listei de priorități. 

 

 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 prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere 

pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul 

Făgăraș,str.Cîmpului, blocurile B,C,D și E. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții și stabilirea 

indemnizației de conducere a responsabilului Bibliotecii Municipale Făgăraș. 

 

 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 aprobarea rezultatelor evaluării pentru perioada 01.04.2015 – 

31.01.2016 a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraș, instituție publică de cultură 

aflată în subordinea Consiliului Local Făgăraș. 
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 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 alegerea unui consilier ca președinte de ședință 

(DECEMBRIE 2016). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:’’La punctul ‘’Suplimentare’’ avem urmatoarele proiecte de hotarari: 

 

1.Proiect de hotărâre privind retragerea, respectiv excluderea comunei Hârseni din cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu" și acordarea D-lui Stelea Radu 

Dan a unui mandat special în această speță. 

 

 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 desemnarea unei persoane în Consiliul de Coordonare al 

Regiei Publice Locale Ocolul Silvic” Pădurile Făgărașului” R.A. 

 

 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 revocarea HCL.nr.180/30 noiembrie 2011, privind darea în 

administrarea Consiliului Județean Brașov a terenului pentru obiectivul "Închidere depozit 

neconform în Municipiul Frăgăraș", aferent proiectului "Sistem de management integrat al 

deșeurilor solide în județul Brașov". 

 

 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. 

 

 Se trece la discutarea ordinii de zi: 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:’’ 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-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.153/28.11.2016. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre privind 

modificarea și completarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică din 

Municipiul Făgăraș, aprobat prin HCL.nr.15/2012.’’ 

 

 Domnul primar:’’Avand in vedere ca astazi, inainte de inceperea sedintei ordinare cu o 

ora, a avut loc o sedinta A.G.A. S.C.ECOTERM S.A.Fagaras, as vrea doar sa va spun 

amendamentul facut in aceasta sedinta A.G.A. S.C.ECOTERM S.A.Fagaras si anume, sa se aprobe 

acest proiect de hotarare doar cu acordul asociatiilor de proprietari si cu acordul A.N.R.S.C.. As 

propune ca acest amendament sa se regaseasca si la votarea acestei hotatari de consiliu local.’’ 

 

 Domnul Gabor:’’Aasadar, pentru a se intelege mai bine, inainte sa se aprobe aceasta 

hotarare de consiliu local, S.C.ECOTERM S.A.Fagaras va trebui sa aiba doua acorduri:ale 

asociatiilor de propriateri si ale A.N.R.S.C.’’ 

 

 Domnul primar:’’Exact.’’ 

 

 Domnul Gabor:’’De acord.’’ 

 

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

in unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.154/28.11.2016. 

 

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

aprobarea Regulamentului de înființare, organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari din 

Municipiul Făgăraș.’’ 

 

Domnul Gabor:’’Daca va uitati pe regulament, la art.21 spune astfel:’’ Certificatul de 

atestare al administratorilor de imobile se suspenda în urmatoarele cazuri: 

a) când împotriva persoanei atestate s-a pus în miscare o actiune penala în legatura cu 

activitatea pentru care a fost atestata. În acest caz suspendarea atestatului se dispune pâna la data 

pronuntarii unei hotărâri judecatoresti definitive si irevocabile; 

b) cand se constată că s-au încălcat prevederile art.36 din Legea nr.230/2007 pentru 

neindeplinirea de catre administrator a urmatoarelor atributii : 

1) prestarea serviciilor in mod profesional; 

2) gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor băneşti, dacă nu are angajat un 

casier; 

3) efectuarea formalităţilor necesare în angajarea contractelor cu furnizorii/prestatorii 

de servicii pentru exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi urmărirea realizării acestor 

contracte; 

4) asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu privire la proprietatea comună; 

5) gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor cetăţeneşti ce revin proprietarilor 

în raport cu autorităţile publice. Obligaţiile cetăţeneşti sunt cele stabilite, potrivit legii, de 

adunarea generală a proprietarilor. 

6) indeplinirea a oricăror alte obligaţii expres prevăzute de lege.  

c) cand se constată că s-au încălcat prevederile art.22 alin.(7) din H.G. nr.1588/2007 

pentru neindeplinirea de catre administrator a urmatoarelor atributii: 

1) administratorul care indeplineste si functia de contabil in partida simpla  are 

obligatie să întocmească şi să completeze registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru 

evidenţa fondului de reparaţii, registrul pentru evidenţa fondului de rulment, registrul pentru 

evidenţa sumelor speciale, registrul pentru evidenţa fondului de penalizări, precum şi alte 

formulare specifice activităţii de contabilitate, prevăzute prin ordin al ministrului economiei şi 

finanţelor. 
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 d)cand administratorul ignora solicitarile formulate de Compartimentul asociatii de 

proprietari, avand ca obiect clarificarea anumitor  aspecte privind activitatea de administrare 

 e)refuzul nejustificat de furnizare a informatiilor si clarificarilor necesare solutionarii 

reclamatiilor si sesizarilor formulate de membrii asociatiei de proprietari 

 f)intarzieri nejustificate in intocmirea si comunicarea actelor solicitate de compartimentul 

de specialitate, in vederea verificarii, respectarii, prevederilor legale. 

   

 Pentru nerespectarea prevederilor art.18 alin.(1) respectiv pentru situatiile prevazute art.21 

lit.(b) si (c)  perioada suspendarii este de 3 luni. 

 Pentru situatiile prevazute la lit. (d),(e)si (f) perioada suspendarii este de 30 de zile. 

Îndeplinirea masurilor dispuse se constata prin încheierea unui proces verbal de constatare de catre 

reprezentantii Compartimentului Asociatii de Proprietari din cadrul Primariei Municipiului 

Făgăraş. 

 Suspendarea certificatului de atestare se indeplineste prin Dispozitie a Primarului.’’ 

 

 Mie mi se pare neconstitutional acest articol pentru ca nevinovatia unei persoane fie ea si 

juridica, este o prezumtie.Deci, nu putem sa consideram ca o persoana este din start vinovata doar 

prin simpla punere in miscarea unei actiuni. Aceasta urmeaza sa stabileasca o hotarare 

judecatoreasca, daca a fost sau nu vinovata acea persoana. Va propun modificarea acestui articol 

astfel:la acest atestat, suspendarea sa survina dupa pronuntarea hotararii judecatoresti definitive si 

irevocabile prin care a fost condamnata acea persoana.’’ 

 

 Doamna secretar:’’Apreciem punctul dvs.de vedere. Cand se pune in miscare o actiune 

penala inseamna ca exista indicii ca sunt problema pe asociatia respectiva din punct de vedere al 

administrarii. Intr-adevar, orice persoana se prezuma a fi nevinovata, dar daca persoanele au 

savarsit cu vinovatie anumite fapte care vizeaza gestionarea fondurilor unei asociatii si exista 

indicii rezonabile in acest sens si mai mult, se pune in miscare actiunea penala, de ce nu s-ar putea 

aproba acest paragraf propus de compartimentul de specialitate, tocmai in sensul securizarii 

banilor asociatiei? In vechiul regulament (aprobat prin HCL.nr.67/2015 (art.31, lit.a.), am avut 

prevazut acest paragraf.’’ 

  

 Domnul Gabor:’’Din nou vorbim de aplicarea prezumtiei de vinovatie, nu de 

nevinovatie.’’ 

 

 Doamna secretar:’’Da, atunci cand se pune in miscare o actiune penala, dvs. intelegeti ca 

acea persoana este invinuita sau inculpata, conform codului de procedura penala?’’ 

 

 Domnul Gabor:’’Si daca este invinuita,si daca este inculpata, este sub stadiul cercetarii 

penale.Cercetarea penala este o procedura prealabila unei hotarari judecatoresti care poate duce la 

declararea persoanei respective ca vinovata.’’ 

 

 Domnul primar:’’Acest articol este luat din lege, deci trebuie atacat articolul din lege, nu 

din regulament.’’ 

 

 Domnul Mazilu:’’Legea este gresita, in conditiile astea.’’ 

 

 Domnul primar:’’Atunci trebuie anulat articolul din lege, ca sa nu-l introducem noi in 

regulament.’’ 

 

 Domnul Gabor:’’Eu doar am propus un amendament in calitate de consilier local si va 

rog sa supuneti votului amendamentul meu si vom vedea daca se aproba sau nu.Eu mi-am facut 

datoria.’’ 
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 Domnul presedinte:Supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul dl.Gabor si se 

respunge cu 4 voturi pentru, 4 impotriva si 10 abtineri (18 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare, forma initiala si se aproba 

cu 12 voturi pentru si 6 abtineri:dl.Cirje Catalin, dl.Gabor Constantin, dl.Mogos Remus, 

dl.Manduc Sorin, dl.Mazilu Alexandru si dl.Popa Ovidiu (18 consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.155/28.11.2016. 

 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de atestare a persoanelor 

fizice, în vederea îndeplinirii funcției de administrator de imobile și autorizarea persoanelor 

juridice specializate pentru activitatea de administrare a imobilelor.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi 

pentru si o abtinere:dl.Cirje Catalin (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.156/28.11.2016. 

 

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

aprobarea tarifelor de utilizare pentru utilajele S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraș.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.157/28.11.2016. 

 

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

actualizarea unor suprafețe și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al Municipiului Făgăraș, atestat prin H.G.nr.972/2002.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.158/28.11.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre privind 

aprobarea dezmembrării unei suprafețe de 36 mp.din imobilul identic cu cel înscris în CF.102519-

Făgăraș, în suprafață de 267258 mp, domeniul public al Municipiului Făgăraș și trecerea în 

domeniul privat, în vederea vânzării prin licitație publică.’’ 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.159/28.11.2016. 

 

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

însușirea Raportului de evaluare întocmit de PFA DOBRE C.ELENA, privind imobilul-teren în 

suprafață de 90 mp. (2 loturi de 45 mp), proprietatea Statului Român, în vederea vânzării prin 

licitație, conform HCL.nr.87/2016.’’ 
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Doamna secretar:’’As preciza ca trebuie pastrat dreptul de servitute in acest sens. Aveti 

mentionat in referat toate detaliile.’’ 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.160/28.11.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de pe ordinea de zi:’’ .Proiect de hotărâre privind 

însușirea Rapoartelor de evaluare întocmite de o persoană autorizată, pentru vânzarea locuințelor 

proprietatea Municipiului Făgăraș, în baza Legii nr.112/1995.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.161/28.11.2016. 

 

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

aprobarea listei finale a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii și 

a listei de priorități.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.162/28.11.2016. 

 

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

prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuințele construite din fondurile 

Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Făgăraș,str.Cîmpului, blocurile B,C,D și 

E.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.163/28.11.2016. 

 

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

aprobarea Organigramei și a statului de funcții și stabilirea indemnizației de conducere a 

responsabilului Bibliotecii Municipale Făgăraș.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.164/28.11.2016. 

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

aprobarea rezultatelor evaluării pentru perioada 01.04.2015 – 31.01.2016 a managementului Casei 

Municipale de Cultură Făgăraș, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local 

Făgăraș.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.165/28.11.2016. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 14 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de hotărâre privind 

alegerea unui consilier ca președinte de ședință (DECEMBRIE 2016).’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.165/28.11.2016. 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 17 voturi 

pentru si o abtinere:dl.Ercau Bruno (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.166/28.11.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 1 de punctul ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind retragerea, respectiv excluderea comunei Hârseni din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară "Asociația de Apă Sibiu" și acordarea D-lui Stelea Radu Dan a unui mandat 

special în această speță.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.167/28.11.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 2 de punctul ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind desemnarea unei persoane în Consiliul de Coordonare al Regiei Publice Locale Ocolul 

Silvic” Pădurile Făgărașului” R.A.’’ 

 

Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri privind desemnarea unei persoane în Consiliul 

de Coordonare al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic” Pădurile Făgărașului” R.A., la acest proiect 

de hotarare find necesar vor secret.’’ 

 

Domnul primar:’’Propun pe dl.Bogdan Nicolae. Consider ca este persoana potrivita in 

acest sens, avand si studii silvice.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Asadar, avem urmatoarea propunere: 

 

1. dl. Bogdan Nicolae 

 

Domnul presedinte:’’Facem precizarea ca dl.consilier local Bogdan Ion nu participa la 

vot.’’ 

 

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

 

 Domnul Ercau Bruno-secretar al comisiei de validare:’’In urma votului secret, avem: 

 

1.dl. Bogdan Nicolae = 17 voturi pentru, dl.Bogdan Ion neparticipand la acest vot secret 

(18 consilieri prezenti). 

 

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

cu 17 voturi pentru, iar dl.Bogdan Ion neparticipand la acest vot secret (18 consilieri prezenti), 

adoptandu-se Hotararea nr.168/28.11.2016. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de punctul ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind revocarea HCL.nr.180/30 noiembrie 2011, privind darea în administrarea Consiliului 

Județean Brașov a terenului pentru obiectivul "Închidere depozit neconform în Municipiul 

Frăgăraș", aferent proiectului "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul 

Brașov". 

 

 Domnul Malene:’’Acest teren nu a fost niciodata in administrarea Consiliului Judetean 

Brasov. A fost doar o hotarare de consiliu local care a presupus un corespondent pe partea cealalta, 

adica aprobarea preluarii in administrare a acestei hotarari de consiliu judetean Brasov. Era vorba 

doar de un proiect tehnic si suntem in situatia de a fi sanctionati intr-un fel sau altul.’’ 

 

 Doamna secretar:’’Chiar daca suntem in anul 2016 si inainte a fost un alt legislativ, va 

asigur ca din punct de vedere al problematicii in salubrizare si mai mult, in managementul integrat 

al deseurilor din Judetul Brasov, la toate obligatiile pe care le-am avut, le-am dus la indeplinire, in 

sensul ca s-a stabilit o statie de sortare si transfer, un amplasament etc.Va pot confirma acest lucru, 

atat dl.primar,cat si dl.viceprimar din acel moment si actele inregistrate de institutia noatra la 

Consiliul Judetean Brasov.’’ 

 

 Domnul Manduc:’’O parte din ceea ce am vrut sa spun, a raspuns deja doamna 

secretar.Toate treptele necesare ale acestui proiect le-am parcurs, doar faza finala, cea de cerere de 

finantare nu am depus-o.’’ 

 

 Domnul Malene:’’Daca intr-adevar se sustine ca, Consiliului Judetean Brasov a preluat in 

administrare acest lucru, poate ar trebui sa existe si actul doveditor in acest sens.’’ 

 

 Domnul Cirje:’’A fost o strategie elaborata la nivel de judet, impreuna cu localitatile 

membre.Partea de administrare este complementara in sensul in care procedura tehnica, astazi in 

vigoare de Ministerul Mediului,  este in valoare de 1.400.000 euro, bani care au lipsit atunci 

Consiliului Local Fagaras, drept dovada a fost o strategie de a degreva chestiunea aceasta 

financiara, pe umerii Consiliului Judetean Brasov. Strategia nationala s-a facut pe o suprafata de 

teren unde sa se faca statie de sortae si transfer, iar partea de inchidere a rampei, sa fie o anexa a 

programului respectiv.In acest moment, stiu ca se gandeste la o alta strategie si am vrea sa stim 

daca este prinsa inchiderea rampei sau nu, daca, Consiliul Judetean Brasov poate sa inchisa sau nu 

rampa de gunoi. Sper sa putem sa facem ceva in acest sens.’’ 

 

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

unanimitate-18 voturi pentru (18 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.169/28.11.2016. 

 

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, 

     CLONT DAN VALENTIN                       LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

PJ/PJ. 
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