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 PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

 Incheiat azi, 29 FEBRUARIE 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 20:00. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Cirje Catalin George: 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 (secretar interimar al municipiului), d-na Florina Micu- Birou Proiecte, 

Achizitii Publice, Investitii, d-na Simona Barcea si d-soara Carmen Balan-Compartiment 

Resurse Umane, d-na Elena Bajenar-Director Muzeu Tarii Fagarasului „‟Valer Literat‟‟, 

dl.Bogdan Taflan-sef Serviciu Public de Asistenta Sociala Fagaras si dl.Filip Andrei- 

Compartimentului autorizare, monitorizare, control activitate  de transport în comun şi 

taxi. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  

ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 28 IANUARIE 2016 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru. 

 



 2 

 

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

dupa cum urmeaza: 

 

 1.Proiect de hotărâre privind reorganizarea și modificarea Organigramei și a 

statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș. 

 

 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 modificarea Organigramei și a statului de funcții, 

precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului 

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. 

 

 

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții 

ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Populației Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții 

ale Poliției Locale Făgăraș. 

 

 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 modificarea Organigramei și a statului de funcții 

ale Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″Făgăraș. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 

6.Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI 

MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de 

interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2016 în Municipiul Făgăraș și 

evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2016. 

 

 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 metodologiei de calcul al prețului de 

referință al masei lemnoase pe picior, precum și a prețurilor de pornire la licitație a masei 

lemnoase pe picior oferită spre vânzare și aprobarea volumului masei lemnoase de 

recoltat în anul 2016 din fondul forestier 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. 

 

 

8.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare întocmit de o 

persoană autorizată pentru vânzarea locuințelor proprietatea Municipiului Făgăraș, în 

baza Legii nr.85/1992. 

 

 Domnul presedinte:‟‟ Punctul 8 de pe ordinea de zi pe care l-am initiat eu in 

urma discutiilor din cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului local, sa-l retrag de 

pe ordinea de zi. Era vorba de o dezbatere a raportului de evaluare pe care nu-l aveam la 

comisiile de specialitate si propun acest proiect de hotarare sa se discute in luna martie 

a.c.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor, 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-19 voturi pentru. 
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10.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuințelor, 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-19 voturi pentru. 

 

11.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 presedinte:‟‟ Punctul 11 de pe ordinea de zi, dl.primar solicita 

retragerea de pe ordinea de zi a acestuia,iar motivul poate ni-l spune d-na secretar 

interimar.‟‟ 

 

 Doamna Claudia Milea-secretar interimar al municipiului:‟‟Motivul este 

efectuarea unei contraexpertize asa cum s-a stipulat si in sedinta ordinara din luna 

ianuarie a.c.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui spațiu-domeniul public al 

Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității 

Asociația ″Forța Pensionarilor 2014 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 aprobarea unui spațiu-domeniul public al 

Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității 

Partidului Liberalilor și Democraților-ALDE Brașov-Filiala Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant de 250 

litri/autoturism, pentru un număr de trei autoturisme aflate în dotarea Primăriei 

Municipiului Făgăraș. 
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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. 

 

15.Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane 

Vârstnice în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.6. 

 

 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 și completarea Anexei nr.4 din 

HCL.nr.23/23.02.2009 privind ″Regulamentul de organizare și executare a serviciului 

public de transport persoane în regim de taxi și în regim de ănchiriere în Municipiul 

Făgăraș″ modificat și completat prin HCL.nr.29/26.02.2014 și HCL.nr.46/31.03.2014. 

 

 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 subvenționării din bugetul local al 

Municipiului Făgăraș, în anul 2016 a Fundației″ Hospice Casa Speranței″, în vederea 

acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale 

pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile. 

 

 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 Planului de acțiuni sau lucrări de interes 

local pentru anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

19.Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de posturi de asistenți 

personali corespunzător anului 2016. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

20.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Clubul Columbofile 

Făgăraș din cadrul Asociației Județene Columbofile Brașov, a unui spațiu-domeniul 

public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 33,30 mp.,situat la parterul Stadionului 

Municipal Făgăraș. 

 

 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 atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de 

300 mp., pentru construirea unei locuințe proprietate personală situată în Făgăraș, str.Titu 

Perția, aflat în prelungirea imobilului de la numărul administrativ 54 B. 

 

 Domnul presedinte:’’Un alt proiect de hotarare pe cdare dl.primar il propune 

retras de pe ordinea de zi, este punctul 21 de pe ordinea de zi.‟‟ 

 

 Doamna Claudia Milea-secretar interimar al municipiului:’’Din declaratia 

data de doamna in cauza, ni s-a spus ca ca face referire numai la cladire, iar conform 

legii, nu i se poate rezolva  aceasta problema.Nu are teren in Fagaras, dar are in alta 

localitate.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare aceasta propunere si se aproba in 

unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot cele trei propuneri de retragere de pe ordinea 

de zi a proiectelor mentionate mai sus si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

22.Proiect de hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi 

chiriași A.N.L. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

23.Proiect de hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi 

chiriași A.N.L. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 

24.Proiect de hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi 

chiriași A.N.L. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 

25.Raport de activitate din partea Casei Municipale de Cultură Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

26.Raport de activitate din partea Muzeului Țării Făgărașului ″Valer 

Literat″Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

27.Raport de activitate din partea Bibliotecii Municipale ″OCTAVIAN 

PALER″ Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

28.Raport de activitate din partea  S.C. Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:‟‟La punctul „‟Suplimentare’’ avem urmatoarele proiecte de 

hotarari: 
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1.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL.nr.2/07.01.2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.4/28.01.2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

3.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 ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

4.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 ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

5.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 ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata sumei de 635,42 lei, 

reprezentând majorări de întârziere datorate de Asociația Pensionarilor ″Țării 

Făgărașului″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

suplimentar si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru. 
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 Domnul presedinte:’’Inainte de a trece la discutarea ordinii de zi, as vrea sa va 

spun ca pentru primele patru puncte de pe ordinea de zi,, se voteaza astazi doar ca si 

proiecte, urmand a fi trimise la ANFP dupa care, reintrodusein plen, fiind adoptate ca 

hotarari de consiliu local.‟‟ 

 

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

 Domnul presedinte:’’Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind reorganizarea și modificarea Organigramei și a statului de funcții al 

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș.’’ 

 

 Domnul Szasz:’’Pentru acest proiect de hotarare eu as propune amanarea pana la 

comisiile de speciaqlitate ale lunii martie a.c. sau desemnarea unei comisii speciale 

formata din 5 consilieri locali care sa analizeze mai in detaliu organigrama si in cadrul 

acestei comisii sa fie invitati sa-si spuna punctele de vedere si reprezentantii 

compartimentelor direct implicate.Pentru ca subiectul a creat disensiuni si controvesre in 

ultima saptamana, cred ca este de datoria noastra sa analizam mai in profunzime in acest 

sens.‟‟ 

 

 Domnul Husea:‟‟Referitor la acest punct, cat si la urmatoarele 3 puncte, grupul 

PNL a hotarat sa sustina propunerea si votarea acestor proiecte de hotarari, motivate de 

cel putin trei argumente:in primul rand, intotdeauna am considerat in ultimii 7 ani de 

cand lucram cu organigrame ca dl.primar si conducerea primariei are dreptul sa-si aleaga 

forma de organizare asa cum considera dansii cel mai bine pentru a obtine cele mai bune 

rezultate pentru ca pana la urma, dansii raspnd in fata populatiei si a Consiliului local de 

felul cum se lucreaza in primarie; al doilea argument ar fi ca spatii sunt in bugetul local, 

deci nu putem sa spunem ca s-ar suplimenta organigrama si ar fi de aici un surplus si deci 

cam acestea ar fi motivele pentru care grupul PNL sustine cele 4 proiecte de hotatari de 

pe ordinea de zi privind organigramele Municipiului Fagaras.‟‟ 

 

 Domnul Gabor:‟‟Dl.Szasz a propus amanarea acestui subiect si opinez ca nu 

putem sa amanam deoarece ati supus ordinea de zi la vot. Cu alte cuvinte, consider ca 

trebuie san e pronuntam asupra acestui subiect prin vot.‟‟ 

 

 Domnul Mehedintu:‟‟Sunt de accord cu motivarea grupului PNL, dar  nu inteleg 

de ce trebuie o alta comisie speciala la acest proiect de hotarare din moment ce exista 

comisii de specialitate ale Consiliului local din care fac parte consilieri locali. 

 Apoi, noi votam sau nu acest proiect de hotarare, dar in situatia in care acest 

proiect de hotarare va fi adoptat si exista nemultumiri la nivelul celor care fac parte din 

organigrama, ei au cu totul alte cai legale de a-si exprima nemultumirile si a si le 

rezolva.‟‟ 

 

 Domnul Popa O:‟‟La fel cum respectam pe dl.primar, parerea mea este ca si sefii 

de birouri care sunt pe organigrama trebuie respectati in egala masura.‟‟ 
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 Domnul presedinte:‟‟Si eu fac parte din grupul PNL si am incercat sa transmit 

realitatea si situatia exceptionala in care ne aflam astazi cu privire la acest proiect de 

hotarare. Noi am facut o modificare de organigrama in anulo 2014, o alta in anul 2015, 

iar din pacate, in urma unei modificari am fost actionati in instanta de o persoana din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului si in primul termen am pierdut in fata 

acestei personae. Infoemarea ati primit-o cu totii in urma cu o luna de zile pe masa 

Consiliului local intr-o sedinta ordinara si ca sa judecam mai bine si sa anticipam 

potentiale posibile reactii viitoare, eu am sa sustin propunerea dl.Szasz pentru a ne intalni 

in comisiile lunii martie a.c. sis a reanalizam cu atentie acest proiect de hotarare.‟‟ 

 

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

se respinge cu 7 voturi pentu, 1 impotriva si 11 abtineri. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare, propunerea 

dl.Szasz, de amanare si se aproba cu 13 voturi pentu, 5 impotriva si o abtinere. 

 

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

hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții, precum și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public de 

Asistență Socială Făgăraș.’’ 

 

 Domnul Bogdan Taflan-sef Serviciul Public de Asistenta Sociala:’’Exista la 

anexa cu statul de functii al acestui proiect de hotarare o modificare la asistenti medicali, 

in rest,nu s-a modificat nimic fata de ce a fost prezentat la comisiile de 

specialitate.Modificarea o veti regasi in anexele refacute.‟‟ 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare,  cu modificarea 

facuta si se aproba in unanimitate-19 voturi pentru, ramanand deocamdata la nivel de 

proiect. 

 

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

hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidența Populației Făgăraș.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru, ramanand deocamdata la nivel de proiect. 

 

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

hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale 

Făgăraș.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru, ramanand deocamdata la nivel de proiect. 
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 Domnul presedinte:’’Prezinta punctul 5 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Țării 

Făgărașului ″Valer Literat″Făgăraș.’’ 
 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.29/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR 

CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care 

se vor desfășura pe parcursul anului 2016 în Municipiul Făgăraș și evidențierea 

fondurilor necesare în bugetul local 2016.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:’’In cadrul comsiilor de specialitate, s-a desprins propunerea 

sa se elaboreze un document in cadrul comisiei de cultura pe care sa-l avem astazi pe 

masa sis a avem decizie in plen.‟‟ 

 

 Domnul Bardasuc:‟‟Comisia de cultura s-a intrunit in aceasta dimineata, am luat 

CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE 

ȘI ARTISTICE care este destul de vast. Am avut de impartit theoretic 400 mii lei exact 

ca la nivelul anului trecut. Practic, tinand cont ca „‟Ziele Fagarasului‟‟ ocupa 200 mii lei 

a ramas jumatate din suma totala a calendarului. Am incercat sa repartizam sumele in asa 

fel incat sa fie respectate niste principii.Deci, ne-eam ocupat pe capitole, la evenimetele 

organizate de Municipiul Fagaras in proiectul de hotarare pe cdare-l primisem initial erau 

341 mii lei, noi l-am redus la 300 mii lei. Aveti in proiectul de hotarare cam tot ce am 

ajustat ca sa ajungem la suma aceasta, deoarece, diferenta am repartizat-o dupa cum 

urmeaza: 

- La Biblioteca Municipala „‟Ovtavan Paler‟‟Fagaras-10.000 lei. 

- La Casa Municipala de Cultura Fagaras-25.000 lei. 

- La Colegiul National „‟Radu Negru‟‟Fagaras-20.000 lei. 

- La Colegiul „‟Doamna Stanca‟‟-10.000 lei. 

- La Liceul Teologic „‟Constantin Brancoveanu‟‟-10.000 lei. 

- La Colegiul „‟Aurel Vijoli‟‟-7500 lei. 

- La Grupul Scolar „‟Dr.Ioan Senchea‟‟-7500 lei. 

- La Scoala Gimnaziala‟‟Ovid Densusianu‟‟-15.000 lei. 

 

Domnul Boeriu:‟‟As avea si eu o propunere pentru „‟Raliul primaverii‟‟, o 

competitie care s-a desfasurat de 2 ani. Daca anul trecut am avut suma de 5000 lei si 

nefiind suficienta, au fost si anumite sponsorizari, dorim sa crestem dimensiunea 

evenimentului si as propune sa se aloce pentru acest eveniment o suma mai mare in 

acest an;pe langa suma de 1500 lei as propune 5000 lei si ca solutie,daca se poate lua 

de la “Zile si Nopți Albe” la Făgăraș festival ce are loc doar in luna decembrie a.c., pe 
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care o putem completa pe parcurs dup ace vor veni incasarile de la „‟Zilele 

Fagarasului‟‟ 

 

 Domnul Bogdan:‟‟As propune pentru „‟Ceapa de Aur‟‟ suma de 15 mii lei 

alocata Casei Municipale de Cultura, luati de la „‟Nunta de Aur‟‟. 

 

 Domnul Solomon:‟‟Am facut impreuna cu o organizatie din Bucuresti un proiect 

numit „‟Festivalul de film american‟‟si vazand in calendar ca pentru luna iulie a.c.nu 

exista niciun eveniment, m-am gandit ca acest festival sa aiba loc in luna iulie a.c.As 

dori sa coincide ca data de desfasurare cu Ziua Americii, pe 4 iulie, iar acest proiect o 

sa-l depun la comisiile de specialitate din luna martie a.c. si poate o sa se gaseasca si 

o anumita suma pentru acest proiect.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:‟‟Cu acest proiect al dvs.organizat de o entitate private, 

puteti participa la licitatia de finantare.‟‟ 

 

 Domnul Mehedintu:‟‟La proiectul de hotarare varianta ultima, la pozitiile 8, 9 si 

10 din calendar, 725 de anireprezinta ceva in comparative cu aceste manifestari 

incluse in acest program care au vechime.‟‟ 

 

 Domnul Husea:‟‟Propun sa amanam totusi acest proiect de hotarare pentru 

urmatoarele comisii de specialitate din luna martie a.c. pentru o mai ampla analiza.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea dl.Boeriu 

si se aproba cu 11 voturi pentru, 6 impotriva si o abtinere,iar dl.Husea n-a votat. 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea dl.Bogdan 

si se aproba cu 11 voturi pentru, 2 impotriva si 5 abtineri,iar dl.Husea n-a votat. 

 

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

se aproba cu 13 voturi pentru, 4 impotriva si o abtinere, iar dl.Husea n-a votat, 

adoptandu-se Hotararea nr.30/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul al prețului de referință al masei 

lemnoase pe picior, precum și a prețurilor de pornire la licitație a masei lemnoase pe 

picior oferită spre vânzare și aprobarea volumului masei lemnoase de recoltat în anul 

2016 din fondul forestier al Municipiului Făgăraș.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:‟‟Observ ca nu s-a consemnat nicaieri pretul propus in cadrul 

comisiilor de specialitate.‟‟ 

 

 Doamna Claudia Milea-secretar interimar al municipiului:‟‟Exista o anexa 

unde sunt implementate preturile, iar pretul este de 80 mc.‟‟ 

 

 Domnul presedinte:‟‟Asadar, la Art.3 se va mentiona 80 mc ca si cantitate.‟‟ 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarile 

facute, si se aproba in unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.31/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind vânzarea locuințelor, conste 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 hotararesi se aproba in 

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.32/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind vânzarea locuințelor, conste 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 hotararesi se aproba in 

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.33/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind aprobarea unui spațiu-domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat în 

Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității Asociația ″Forța Pensionarilor 

2014 Făgăraș″. 

 Un reprezentant al acestei al Asociației ″Forța Pensionarilor 2014 

Făgăraș″:‟‟Am discutat cu primarul, viceprimarul pentru un spatiu in acest sens.Dorim 

sa prezentam o colectie si va rog sa ne ajutati cu aceasta problema”. 

 

 Domnul Husea:”Grupul PNL sprijina acest proiect de hotarare.” 

 

 Domnul Boeriu:”Sunt de accord sa sprijinim acesti pensionari, dar sa fie alt 

spatiu.” 

 

 Domnul presedinte:”Sustin sa ajutam Asociația″Forța Pensionarilor” si orice 

asociatie de acest gen, dar am o problema cu spatiul.” 

 

 Domnul Gabor:”Si eu sustin aceasta initiativa, insa acest spatiu este de 22 mp.” 

 

 Domnul presedinte:”La fostul Oficiul Subprefectural spatiile sunt libere,deci ar 

fi o varianta acolo.” 

 

 Domnul primar:”In ce priveste acest proiect de hotarare, vreau sa spun ca este 

important pentru acest oras ca aceasta colectie sa reusim sa o aducem la 

municipalitate.Sunt circa 2 ani de cand se poarta discutii cu acest domn in incercarea 
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noastra de a obtine pentru municipalitate aceasta colectie.In acest momnent nu este 

donata, este doar in expunere temporara la Muzeul Tarii Fagarasului “Valer Literat”; noi 

am oferit o aripa intreaga pe un intreg etaj acolo, dear domnia sa doreste un spatiu de sine 

statator, o singura casa. Eu cred ca pana cand Consiliul local vine cu un proiect concret 

prin care stabileste prin hotarare de consiliu care sa fie imobilul care sa faca obiectul 

viitorului muzeu care sa adaposteasca o colectie ce inca nu este negociat a ramane la 

municipalitate, pana cand vom aloca fondurile necesare pentru reabilitarea respectivului 

imobil ca sa se  ridice la standardul unui asemenea muzeu, pana cand nu vom identifica 

10 sau 12 incaperi minim necesare pentru o asemenea colectie, cred ca nu este firesc sa 

detinem spatii in centrul vechi al orasului pe care sa nu le utilizam provizoriu pana cand 

nu vom avea o destinatie concreta pe termen lung.Asa s-a facut ca si Oficiul 

Subprefectural de exemplu, care a functionat in centrul orasului, a tinut o camera libera 

degeaba si multe alte cazuri de acest gen, iar incaperile neuitilizate se degradeaza in 

timp.Asadar, pana cand vom identifica astfel de locatii, nu ne impiedica cu nimic pe o 

perioada de 1 an sa atribuim acest spatiu cerut de domnul in cauza Asociației″Forța 

Pensionarilor”. 

 

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

7 voturi pentru si 12 abtineri (19 consilieri prezenti). 

 

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

hotărâre privind aprobarea unui spațiu-domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat în 

Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității Partidului Liberalilor și 

Democraților-ALDE Brașov-Filiala Municipiului Făgăraș.” 

 

 Domnul Mehedintu:”Vad aici in referat ca se specifica doar solicitarea formulata 

de Partidului Liberalilor și Democraților-ALDE Brașov.Aveti o cerere din partea lor?” 

 

 Domnul Popa O:”Este vorba de fostul sediual Partidului Conservator care acest 

partid s-a transformat in ALDE” 

 

 Domnul Mehedintu:”Am intrebat pentru ca este vorba de aceeasi locatie ,in 

str.Republicii,nr.6 la fel ca si la punctul anterior al ordinii de zi.Daca pentru pensionari nu 

s-a putut rezolva problema,pentru ALDE de ce ar fi posibil acest spatiu in aceeasi 

locatie?” 

 

 Domnul primar:”As intreba pe ce perioada doriti aprobarea acestui spatiu pentru 

ca raman consecvent in a va propune maxim 1 an perioada pentru ca daca se negociaza cu 

muzeul, intr-adevar, toate institutiile de acolo trebuie sa primeasca un alt spatiu si trebuie 

eliberat spatiul respectiv.” 

 

 Domnul presedinte:”Dl.Primar, va rog sa propuneti dvs.o perioada pentru ca vad 

ca in referat ati spus 3 ani.” 

 

 Domnul primar:”Asa as fi vrut sa fie si in cazul Asociației″Forța Pensionarilor” 

si in cazul Centrului pentru persoae varstnice care punct urmeaza pe ordinea de zi si daca 
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s-a respins punctul anterior, banuiesc ca se respinge si acest proiect de hotarare, fie merg 

toate cu 3 ani asa cum este propus in referat.” 

 

 Domnul Popa O:”Chiar vreau sa specificati ca in cazul in care muzeul o sa vina 

aici in centrul orasului in str.Republicii, nr.6, eu personal o sa vin cu cererea sa retrag 

aceasta propunere din acest proiect de hotarare si sa ne cautam un alt spatiu.” 

 

 Domnul Gabor:”Acelasi principiu puteam sa judecam si in cazul punctului 

anterior al ordinii de zi. Adica la punctul anterior judecam intr-un fel, iar la acest punct 

judecam in alt fel? Nu este corect, fiind vorba de acelasi spatiu.” 

 

 Domnul Popa O:”La ora actuala noi avem un contract valabil, doar s-a schimbat 

denumirea partidului,nimic mai mult.” 

 

 Domnul Delcea:”Si eu sunt de acord sa le dam un spatiu pensionarilor, dar 

problema este ca acel spatiu cerut de dansii este la strada.” 

 

 Domnul Popa O:”Propun ca toate partidele politice sa renunte la spatiile 

primariei. Sa inchiriem spatii private si toata lumea o sa fie multumita.” 

 

 Domnul primar:”Dl.Popa O, contractul de care faceti vorbire este expirat, nu se 

schimba doar denumirea partidului, denumirea se poate schimba doar printr-un act 

aditional pe care-l faceti cu executivul primariei. Este scris si in proiectul de hotarare si in 

referat ca se inchiriaza din nou.” 

 

 Domnul Popa O:”In acest caz, renunt la acest spatiu, la acest proiect de 

hotarare.” 

 

 Domnul Husea:”Eu propun sa ramana proiectul de hotarare pe ordinea de zi, nu 

sa se retraga.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea dl.Popa O de renuntare la proiectul 

de hotarare si a spatiului sediului Partidului Liberalilor și Democraților-ALDE Brașov-

Filiala Municipiului Făgăraș” si se aproba cu 12 voturi pentru,4 impotriva si 3 abtineri. 

 

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

hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburant de 250 litri/autoturism, pentru 

un număr de trei autoturisme aflate în dotarea Primăriei Municipiului Făgăraș.” 

 

 Domnul Bardasuc:”In comisia de cultura am avut un amendament, ni s-a parut 

destul de ciudat ca sa se aloce aceeasi suma la toate autovehiculele, dar imi retrag 

amendamentul acum.” 

 

 Domnul Husea:”La comisiile de specialitate s-a dorit o diferentiere a cantitatii de 

combustibil si s-a propus 400 litri pentru Mitsubishi, 250 litri pentru Skoda si 200 litri 

pentru Dacia” 
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 Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea 

facuta de dl.Husea si se aproba cu 12 voturi pentru si 7 abtineri (19 consilieri), 

adoptandu-se Hotararea nr.34/29.02.2016. 

 

 Doamna Claudia Milea-secretar interimar al municipiului:”As mentiona sa se 

modifice si titulatura hotararii de consiliu local.” 

 

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

hotărâre privind înființarea Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice în Municipiul 

Făgăraș, str.Republicii, nr.6.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

6 voturi pentru si 13 impotriva (19 consilieri prezenti). 

 

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

hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.4 din HCL.nr.23/23.02.2009 

privind ″Regulamentul de organizare și executare a serviciului public de transport 

persoane în regim de taxi și în regim de ănchiriere în Municipiul Făgăraș″ modificat și 

completat prin HCL.nr.29/26.02.2014 și HCL.nr.46/31.03.2014.” 

 

 Domnul Poparad:”Avem aici si avizul Comisiei de Circulatie cu doar 15 locuri 

de taxiuri parcare. Si inca un amendament, sa se desfiinteze  statia din str.Mihai 

Eminescu privind locurile de parcare.” 

 

 Domnul Delcea:”Propun ca cine nu respecta regulile, sa i se ridice autorizatia in 

acest sens.” 

 

 Domnul presedinte:”Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu cele doua 

amendamente facute de dl.Poparad si se aproba cu 18voturi pentru si o abtinere (19 

consilieri), adoptandu-se Hotararea nr.35/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în 

anul 2016 a Fundației″ Hospice Casa Speranței″, în vederea acordării de servicii 

specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu 

handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.36/29.02.2016. 
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 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 18 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 

2016.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.37/29.02.2016. 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 19 de pe ordinea de zi:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind stabilirea numărului de posturi de asistenți personali corespunzător 

anului 2016.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.38/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind darea în folosință gratuită către Clubul Columbofile Făgăraș din cadrul 

Asociației Județene Columbofile Brașov, a unui spațiu-domeniul public al Municipiului 

Făgăraș, în suprafață de 33,30 mp.,situat la parterul Stadionului Municipal Făgăraș.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.39/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi chiriași A.N.L.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.40/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi chiriași A.N.L.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.41/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind avizarea efectuării schimbului de locuințe între doi chiriași A.N.L.” 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.42/29.02.2016. 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 25 de pe ordinea de zi:‟‟ Raport de 

activitate din partea Casei Municipale de Cultură Făgăraș.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de un raport, s-a luat act de acesta.” 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 26 de pe ordinea de zi:‟‟ Raport de 

activitate din partea Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de un raport, s-a luat act de acesta.” 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 27 de pe ordinea de zi:‟‟ Raport de 

activitate din partea Bibliotecii Municipale ″OCTAVIAN PALER″ Făgăraș.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de un raport, s-a luat act de acesta.” 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 28 de pe ordinea de zi:‟‟ Raport de 

activitate din partea  S.C. Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș.” 

 

 Domnul Motoc:”Cred ca era normal ca dl.administrator al S.C. Piețe Târguri și 

Oboare S.R.L.Făgăraș”, Ungureanu Bogdan sa fie prezent aici in aceasta seara pentru ca 

din cate se stie, exista anumite probleme constatate de Curtea de Conturi in acest 

sens.Raportul este din luna ianuarie a.c. si din partea OPC-ului s-au sesizat nereguli acolo 

privind acel hotel din incinta pietii agroalimentare si nu inteleg nu este aici dl. Ungureanu 

ca sa ne prezinte situatia efectiva.As vrea sa-l intreb pe dl.primar daca nu ar trebui sa 

cerem demiterea din aceasta functie a dl.Ungureanu.” 

 

 Domnul presedinte:”Sa cerem demiterea cui si cine sa-l demita?” 

 

Domnul Motoc:”Demiterea dl.Ungureanu si demiterea sa fie facuta de catre 

dl.primar.” 

 

 Domnul Mogos:”Dl.Ungureanu a participat la comisiile de specialitate din 

aceasta luna si din cate imi amintesc, atunci nu ati cerut niciun fel de solicitare dansului 
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in acest sens,desi raportul cu pricina l-ati avut si atunci in cadrul comisiilor de 

specialitate.” 

 

 Domnul Motoc:”Intre timp m-am mai informat cu privire la aceasta situatie si am 

gasit nereguli constatate de Curtea de Conturi si OPC.” 

 

 Domnul Mogos:”Puteti din raport sa dovediti ca spuneti acum ca s-ar fi gasit 

nereguli de catre Curtea de Conturi?” 

 

 Domnul Motoc:”Este vorba de raportul Curtii de Conturi facut anul acesta.” 

 

 Domnul Solomon:”Adevarul este ca dupa cate am citit in presa si am si auzit in 

Piata Agroalimentara este un focar de infectii si lhotelul de acolo care isi desfasoara 

activitatea este in neregula si as propune ca din consilierii locali sa formam o comisie sa 

mergem la fata locului sa vedem ce se intampla acolo, deoarece in Piata Agroalimentara 

stim cu totii ca se vand peoduse proaspete si cred ca, comunitatea Fagarasului este pusa 

in pericol prin acel focar de infectii care exista acolo.” 

 

 Domnul Mehedintu:”Cand ati pronuntat titulatura de “focar de infectii”, trebuie 

s-o justificati. Ca sa spui despre acel loc ca este focar de infectii, trebuie sa ai din partea 

organelor abilitate ale statului un act intocmit de specialisti prin care sa se specifice asa 

ceva.daca, Curtea de Conturi a fost si dvs.ati facut afirmatiaca acea Curte de Conturi are 

niste obiectii, in primul rand, Curtea de Conturi are un procedeu pe care-l face si 

dl.Ungureanu isi va primi pedeapsa cuvenita daca este cazul, dar nu noi, Consiliul local 

suntem cei care hotaram daca-l demitem sau nu pe dl.Ungureanu din functie.Dvs.vorbiti 

pe zvonuri, nu pe argumente clare.” 

 

 Domnul Popa O:”Din cate stiu eu, OPC-ul a amendat aceasta societate cu suma 

de 20 mii lei.” 

 

 Domnul Mogos:”Amenda OPC-ului nu a avut nicio legatura cu ce se intampla in 

Piata Agroalimentara.” 

 

 Domnul Gabor:”Aceste discutii nu ar trebui dezbatute aici in acest plen, ci in 

AGA S.C. Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș” 

 

 Domnul presedinte:”Institutional,am primit doar un singur raport, constatarea 

Curtii de Conturi si inteleg ca noi trebuie sa ne sesizam si in Consiliul local si in AGA 

S.C. Piețe Târguri și Oboare S.R.L.Făgăraș”si sa reglementam aceste chestiuni.Prin 

urmare, in urma discutiilor, s-a luat act.” 

 

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

hotărâre privind modificarea HCL.nr.2/07.01.2016.” 

 

 Domnul primar:”Este o chestiune procedurala doar.Dvs.ati votat bugetul local al 

Municipiului Fagaras pe anul 2016 la inceputul acestui an si intr-un termen rezonabil, 
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Trezoreria, Finantele Publice Brasov ar fi trebuit sa ne aprobe printr-un aviz acest buget 

pentru a-l putea utiliza.La finalul saptamanii trecute am primit o instiintare ca din tot 

bugetul exista nisrte chestiuni pe care administratia finantelor publice ni le propune de a 

le modifica. Este vorba de suma pe care am tinut sa o acordam pentru diminuarea datoriei 

pe care Municipiul Fagaras o are catre Consiliul Judetean Brasov. In buget am prins ca 

suma de 100 mii lei sa fie pentru Consiliul Judetean Brasov pentru a diminua suma de 

700 mii lei pe care o avem datorie la Consiliul Judetean Brasov pentru copiii 

institutiobalizati in centre de plasament. Finantele au spus ca suma pe care am prevaut-o 

din capitolul respectiv nu poate fi prevazuta acolo pentru ca sursa ei nu permite acest 

lucru, motiv pentru care trebuia adusa inapoi suma pe sectiunea „Dezvoltare”, lucru pe 

care l-am  facut, iar suma de 100 mii lei va fi pentru reabilitarea soselei din str.1 

Decembrie 1918.” 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.43/29.02.2016. 

 

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

hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.4/28.01.2016.” 

 

 Domnul presedinte:”Nu am avut timp sa il instiintez si pe dl.primar dar, astazi 

am primit de la firma de proiectare din Alba Iulia, proiecte tehnice pentru reabilitare 

Turnul Temnitei si Turnul Rosu partea de vest.Pentru ambele turnuri trebuie alocat cate 1 

mil.lei +TVA si va propun o modificare de capitole.La Turnul Temnitei-100 mii lei, la 

Turnul Rosu-completat pana la 95 mii lei, iar suma de 290 mii lei este pentru cheltuieli 

materiale Muzeul Tarii Fagarasului „Valer Literat”Fagaras.” 

 

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

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.44/29.02.2016. 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 3 de la „Suplimentare”:‟‟ 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 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.45/29.02.2016. 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 4 de la „Suplimentare”:‟‟ 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. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 

unanimitate-19 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.46/29.02.2016. 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 5 de la „Suplimentare”:‟‟ 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 voturi, adoptandu-se Hotararea nr.47/29.02.2016. 

 

 Domnul presedinte:’Prezinta punctul 6 de la „Suplimentare”:‟‟ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata sumei de 635,42 lei, reprezentând majorări 

de întârziere datorate de Asociația Pensionarilor ″Țării Făgărașului″. 

 

 Domnul primar:”Este binevenit acest punct de pe ordinea de zi. Noi avem 

adoptat un proiect de hotarare  prin care am permis tuturor persoanelor juridice care 

inregistreaza datorii la plata chiriilor sau a taxelor si impozitelor locale sa plateasca baza 

si sa fie scutiti de  penalitati de intarziere sau majorari de intarziere. Noi avem un astfel 

de  proiect de hotarare care produce efecte din momentul in care revine de la Oficiul 

Concurentei data in faza de proiect. Trebuie sa revenim in plen pentru votul final. Deci, s 

aceasta asociatie ca si altele, sunt in aceeasi situatie si daca judecam acum un caz aparte, 

nu este corect fata de celelalte cazuri de acest gen.” 

 Domnul Gabor:”Dl.primar, daca doriti, puteti retrage acest proiect de hotarare 

pentru ca sunteti initiatorul acestuia.” 

 

 Domnul primar:”Sunt initiator, este adevarat, dar sa vedem ce spun si juristii 

primariei in acest caz. Noi putem trimite si acest proiect de hotarare in stadiul de proiect 

la Oficiul Concurentei ca si cel anterior de care v-am vorbit, la pachet.” 

 

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

18 voturi pentru si o abtinere (19 consilieri prezenti), ramanand deocamdata la nivel de 

proiect. 

 

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, 

     CIRJE CATALIN GEORGE                LAURA ELENA GIUNCA 
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