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      PROCES-VERBAL 
 

 

 

 Incheiat azi, 31 MARTIE 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 19:30. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Pintea Cornel Octavian: anunta ca sedinta este legal 

constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: dl.Cirje Catalin si dl.Mehedintu Ion. 

  

Participa:reprezentanti ai mass-media locala. 

 

 Din partea primariei participa: dl.primar-Constantin Sorin Manduc, 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, dl.Binig Ioan-sef Politia Locala Fagaras, 

dl.Vartopanu-Politia Municipiului Fagaras si d-na Cristina Florea-contabil Spitalul Municipal 

Fagaras "Dr.Aurel Tulbure". 

 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei  

EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 25 FEBRUARIE 2016. 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

  

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

al Consiliului Local Fagaras din data de 29 FEBRUARIE 2016. 

  

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

Domnul Gabor:”Inainte de a intra efectiv in discutarea ordinii de zi, as vrea s-o intreb 

pe d-na secretar interimarceva:stim ca anumiti colegi consilieri locali au facut adeziune la un 
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alt partid politic fata de unde figurau pana acum.As vrea sa intreb daca ne putem continua 

sedinta in aceasta situatie sau daca nu cumva ar trebui inlocuiti cu alti membri in PNL. Pentru 

ca n-as vrea sa creeam probleme in acest sens.” 

 

 Doamna Claudia Milea-secretar interimar:”In conformitate cu Legea nr.215/2001, 

doar la sesizarea pe care o vom primi, membri care s-au retras din acest partid vor fi inlocuiti. 

Pana atunci, putem continua aceasta sedinta ordinara.” 

 

 Domnul presedinte:”Totusi, tinand cont ca dansii au fost alesi pe lista unuin partid si 

acum fac parte din alt partid, consider ca ar fi o onoare sa-si dea demisia.” 

 

 Domnul Popa O:”Presedintele de sedinta cu siguranta s-a referit la partidul meu, 

ALDE si va spun ca nu am nicio adeziune din partea dansilor la partidul ALDE.Nu am vazut 

nicio adeziune in acest seens din partea PNL., nici din partea colegilor dvs.” 

 

 Domnul primar:”Nu trebuie sa cadem in desuetudine acest aspect, dar nu trebuie sa 

cada in desuetudine nici aparitiile publice ale oricaruia dintre cei aflati la aceasta masa pentru 

ca am fost cu totii alesi in legislatura 2012-2016 si orice aparitie publica si orice fraza rostita 

de un consilier local, rostita cumva in numele administratiei publice locale a Municipiului 

Fagaras si se pare ca le ducem in hazard unele chestiuni administrative, politice si legale atata 

vreme cat formal, in Consiliul local ne manifestam intr-sun fel si informal declaram 

altceva.Rugamintea mea este sa nu cadem totusi in derizoriu nici in fata oamenilor cu niste 

declaratii publice si cu declaratii in sedintele Consiliului local, asa incat, doanmna secretar o 

sa va rugam sa adresati Institutiei Prefectului pentru lamuriri si sub acest aspect pentru ca 

daca tot  n-am intrat in ordinea de zi imi permit sa spun in calitate de presedinte al 

PNL.Fagaras ca statutul nostru, plecarea la alta formatiune politica inseamna automat 

autoexcluderea din PNL.Deci, exista doua variante de excludere: demisia din PNL. Ceea ce 

nu s-a intamplat din partea celor trei persoane in cauza, dar am vazut exprimare publica din 

partea acestora prin care isi exprimau plecarea la alta formatiune politica, fapt ce duce 

automat la respectarea statutului nostru, aflandu-se in afara PNL.Multumesc!” 

 

 Domnul presedinte:”Asadar, as dori sa trecem la votarea ordinii de zi a acestei 

sedinte ordinare.” 

  

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

cum urmeaza: 

 

1.Proiect de hotărâre privind conferirea POST MORTEM A Titlului de Cetățean de 

Onoare al Municipiului Făgăraș, domnului general de brigadă CONSTANTIN LUCA. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

2.Informare privind Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Făgăraș. 

 

 Domnul primar:” Permiteti sa retrag de pe ordinea de zi acest punct deoarece s-a 

prezentat ieri la pranz in niste comisii speciale ale Consiliului local si asadar, s-a luat act de 

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

17 voturi pentru. 

  

3. Proiect de hotărâre privind oportunitatea depunerii unui proiect de reabilitare și 

dotare a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal ″Dr.Aurel Tulbure″ Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

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

anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

5.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-17 voturi pentru. 

 

6.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-17 voturi pentru. 

 

7.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-17 voturi pentru. 

 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând 

scutirea de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare 

constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate 

bugetului local de către persoanele fizice autorizate, persoane juridice, întreprinderi 
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individuale și asociațiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 

Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 

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

 

 Domnul primar:” La acest punct de pe ordinea de zi s-au adus lamuriri referitoare la 

faptul ca exista posibilitatea de a nu fi nevoie de aprobarea bugetului S.C.Ecoterm S.A. in 

cazul societatii aflate in insolventaAsadar, propun retragerea acestui proiect de hotarare de pe 

ordinea de zi.” 

 

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

17 voturi pentru.  

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econimici 

pentru proiectul ″Amenajare trotuare în Municipiul Făgăraș-str.13 DECEMBRIE″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econimici 

pentru proiectul ″Amenajare trotuare în Municipiul Făgăraș-str.″NEGOIU″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

12.Proiect de hotărâre privind completarea si modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 30 / 

29.02.2016 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, 

SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 

2016  în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 

2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

13.Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare 

și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″ 

și constituirea Comisiei de evaluare a managementului și a Comisiei de soluționare a 
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contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea 

evaluării managementului Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea construirii unei grădinițe cu 5 săli 

de clasă în Municipiul Făgăraș, str.Negoiu, nr.2 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al 

Poliției Locale Făgăraș pe anul 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

16.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.216/27.11.2015. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

17.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. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

18.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui teren 

domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 916 mp – parcarea B de lângă 

Stadionul Municipal Făgăraș, înscris în CF.nr.104587, situat la poziția 803 din 

HG.nr.972/2002, în vederea organizării unui târg de vechituri, în zilele de sâmbătă și 

duminică. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

19.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren – domeniul 

public al Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.100 pentru 

edificarea a două construcții provizorii-garaje demontabile. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 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-17 voturi pentru. 

 

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

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

Partidului Național Democrat-Organizația Municipală Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

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

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

Asociația Partida Rromilor ″Pro-Europa″ – Sucursala Județului Brașov. 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

23.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu – 

domeniul public al Municipiului Făgăraș, în suprafață de 21,00 mp, situat în Făgăraș, 

str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității Autorității Naționale Fitosanitare. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor A.N.L.pentru 

tineri. 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

25.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL.nr.224/18.12.2015 

privind modificarea și completarea HCL.nr196/28.10.2015 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-17 voturi pentru. 

 

26.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Comisiei 

pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură , precum și a Comisiei pentru activităţi 

ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement din 

cadrul Consiliului Local Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

27.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa 

(APRILIE şi MAI 2016). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru. 

 Domnul presedinte:”La punctul „Suplimentare”avem urmatoarele proiecte de 

hotarari:  

 
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 ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind organizarea pășunatului și stabilirea taxei de pășunat pe 

specii de animale în stabulație de vară 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct 

suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

  

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 

 

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

privind conferirea POST MORTEM A Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului 

Făgăraș, domnului general de brigadă CONSTANTIN LUCA.” 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.48/31.03.2016. 

 

Dupa votarea acestui proiect de hotarare se pastreaza un moment de reculegere in 

memoria domnului general de brigadă CONSTANTIN LUCA. 

 

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

privind oportunitatea depunerii unui proiect de reabilitare și dotare a Ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Municipal ″Dr.Aurel Tulbure″ Făgăraș.” 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.49/31.03.2016. 

 

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

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

 

 Domnul primar:”In urma proiectelor tehnice realizate pentru reabilitarea trotuarelor 

de pe strazile 13 Decembrie si Negoiu, trotuare ce vor fi executate cu pavaj, din proiectele 

tehnice fata de alocarea initiala pe care am avut-o la inceputul acestui an, a rezultat o 

diminuare, o scadere a valorii de proiectare, asa incat, scoaterea la licitatie a acestor doua 

tronsoane a adus o economie financiara pe care am tinut sa v-o propunem in aceasta seara a o 

directiona catre str.Livezii si str.Veteranilor.” 

 

 Domnul Popa O:”In cazul in care trotuarele se vor face cu pabaj, discutam de pavaj 

normal sau de pavaj cu piatra cubica?” 

 

 Domnul primar:”Solutia data de proiectant a fost pavaj, nu asfalt, iar garantia in acest 

sens este de 12 luni.” 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.50/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 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.” 
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 Doamna Claudia Milea-secretar interimar:”Pentru punctele 5, 6 si 7 de pe aceasta 

ordine de zi as vrea sa va spun ca aceste proiecte de hotarari au fost trimise la ANFP, iar acum 

am obtinut avizul favorabil in acest sens de la ANFP, urmand ca acum in plen sa fie adoptate 

ca hotarari de consiliu local.” 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.51/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 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-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.52/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 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-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.53/31.03.2016. 

 

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

privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentând scutirea de la plata majorărilor 

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

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

autorizate, persoane juridice, întreprinderi individuale și asociațiile familiale care au calitatea 

de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Făgăraș.” 

 

 Domnul Popa O:”Acest proiect de hotarare stiu, avenit acum de la Oficiul 

Concurentei, dar de cate ori trebuie sa il discurtam in Consiliul local ca proiect?Tin minte ca 

de vreo 3 ori a tot fost discutat acest proiect de hotarare. Nu stiu de ce ne forteaza cineva ca sa 

fie adoptat acest proiect de hotarare?” 

 

 Domnul primar:”De data aceasta se va vota acest proiect de hotarare pentru a fi 

adoptat ca hotarare de consiliu local.” 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 14 

voturi pentru si 3 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.54/31.03.2016. 

 

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

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econimici pentru proiectul ″Amenajare 

trotuare în Municipiul Făgăraș-str.13 DECEMBRIE″. 
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 Domnul Solomon:”As vrea sa intreb cine se ocupa de aceste lucrari si ce se intampla 

cu lucrarile de pe str.Campului?” 

 

 Domnul primar:”Pavajul executat pe str.Campului a fost realizat in anii in care s-a 

construit blocul  de acolo, cel cu 7 etaje, deci mai bine de 10 ani, iar comisia imputernicita sa 

realizeze receptia la orice lucrare semneaza pentru buna executie, la capatul lucrarii si se 

realizeaza receptia la finalul perioadei de garantie.” 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.55/31.03.2016. 

 

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

hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-econimici pentru proiectul 

″Amenajare trotuare în Municipiul Făgăraș-str.″NEGOIU″. 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.56/31.03.2016. 

 

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

privind completarea si modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 30 / 29.02.2016 privind 

CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI 

ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2016  în 

Municipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local al anului 2016.” 

 

 Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.57/31.03.2016. 

 

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

privind propunerea de aprobare a Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării 

anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″ și constituirea Comisiei 

de evaluare a managementului și a Comisiei de soluționare a contestațiilor asupra modului de 

respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului 

Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″. 

 

 Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare va propun vot deschis.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

 Pentru Comisia de evaluare a managementului se face urmatoarea propunere: 

 

1. Dl.Bardasuc Ilie 

Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba cu 16 voturi pentru 

si o abtinere:dl.Bardasuc Ilie., 
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 Pentru Comisia de soluționare a contestațiilor asupra modului de 

respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării managementului 

Muzeului Țării Făgărașului ″Valer Literat″.se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. Dl.Poparad Cosmin 

2. Dl.Mehedintu Ion 

 

Domnul presedinte:”Avand doua propuneri in acest caz, este nevoie de vot secret. 

 

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

 

 Domnul Husea-presedinte al comisiei de validare:”In urma votului secret avem: 

 

1. Dl.Poparad Cosmin = 10 voturi pentru si 7 abtineri (17 consilieri prezenti) 

2. Dl.Mehedintu Ion = 5 voturi pentru, 10 abtineri si 2 voturi anulate (17 

consilieri prezenti) 

 

 

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

aproba cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Bardasuc Ilie (17 consilieri prexenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.58/31.03.2016. 

 

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

privind aprobarea/respingerea construirii unei grădinițe cu 5 săli de clasă în Municipiul 

Făgăraș, str.Negoiu, nr.2.” 

 

 Domnul primar:”La acest punct as vrea sa fac referire la faptul ca acum cativa ani a 

fost un proiect la cererea Inspectoratului Scolar Brasov privind construirea unei gradinite si 

atunci Consiliul local a aprobat un amplasament. Este vorba de celebrul teren din str.Negoie, 

nr.2, spatele magazinului Praktikar.Au trecut ani de atunci, vreme in care nu s-a mai dat nici 

un  raspuns favorabil de la nivel national privind finantarea respectivei constructii de a 

confirma necesitatea si oportunitatea construirii unei gradinite. Nu am putut sa iau singur o 

asemenea decizie; am spus ca este corect ca in primul rand profesorii, membri ai Consiliului 

local care au o anume viziune asupra retelei scolare pe urmatorii ani, sa se exprime, iar votul 

sa fie al Consiliului local. De aceea am si propus in doua variante acest proiect de 

hotarare:aprobarea / respingerea gradinitei cu 5 Sali de clasa. Eu va propun totusi aprobarea 

acestui proiect avand in vedere faptul ca desi in acesti 8 ani am reusit ca toate institutiile de 

invatamant sa le aducem in spatii private sau spatii apartinand bisericilor, exista totusi o 

exceptie:Gradinita „Mateias Brancoveanu”care este exact in centru Fagarasului si cred ca ar fi 

bine sa luam in calcul sa construim si aceasta gradinita.” 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.59/31.03.2016. 

 

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

hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale Făgăraș 

pe anul 2016.” 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.60/31.03.2016. 

 

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

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.216/27.11.2015.” 

 

Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.61/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 17 de pe ordinea de zi:” 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.” 

 

Discutii, intrebari?Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 13 

voturi pentru, 2 impotriva si 2 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.62/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind închirierea prin licitație publică deschisă a unui teren domeniul public al Municipiului 

Făgăraș, în suprafață de 916 mp – parcarea B de lângă Stadionul Municipal Făgăraș, înscris în 

CF.nr.104587, situat la poziția 803 din HG.nr.972/2002, în vederea organizării unui târg de 

vechituri, în zilele de sâmbătă și duminică.” 

 

 Domnul Boeriu:”La comisiile de specialitate s-a discutat sa fie prezent aici 

reprezentantul respectiv ca sa ne explice exact ce activitate se desfasoara, ce inseamna acest 

targ de vechituri.” 

 

 Domnul primar:”A fost dl.reprezentant in cauza la noi la audiente si am aflat ca nu se 

doreste o constructie, ci un targ de vechituri dupa modelul statelor din Europa, un targ de 

lucruri vechi, saptamanal si n-a fostr de acord ca pe teren arabil sa se desfasoare o asemenea 

activitate, asa incat, ne-a propus alta varianta,aceea din spatele stadionului Municipiului 

Fagaras.” 

 

 Domnul Bogdan:”Sunt de acord cu aceasta activitate, dar nu cred ca este potrivit acel 

loc avand in vedere ca acolo si copiii isi desfasoara anumite activitati.De ce aceasta activitate 

nu putem s-o dam societatii S.C.Piete Targuri si Oboare S.R.L. si sa se ocupe aceasta de 

organizarea acestui targ?Eu propun in zona unitatii militare.” 

 

 Domnul primar:”Aici este vorba de altceva si se desfasoara doar sambata si duminica 

si cred ca intr-o parcare nefolosita ar fi in regula in acea zona de care va vorbeam.” 

 

 Domnul Popa O:”Si eu sunt de acord , dar totusi sa se ocupe S.C.Piete Targuri si 

Oboare S.R.L.” 

 

 Domnul Delcea:”Sa fie pe o perioada de o luna de zile si vedem cum functioneaza 

aceasta activitate.” 
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 Domnul presedinte:”Propun o perioada de 5 luni de zile.” 

 

Domnul Mogos:”Propun sa fie pana la sfarsitul acestui mandat, pana la data de 1 iulie 

a.c.” 

Domnul Boeriu:”As propune sa fie prezent si domnul care a propus asa ceva.” 

 

 Domnul primar:”Se poate prin contractul pe care-l incheiem sa limitam prin contract 

anumite categorii de obiecte vechi (de la tablouri la tot felul de picturi).” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea pentru perioada de 5 luni si se respinge 

cu 3 voturi pentru, 4 abtineri si 10 impotriva (17 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu perioada de pana la 

1 iulie a.c. si se aproba cu 13 voturi pentru si 4 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.63/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind închirierea prin licitație publică a unui teren – domeniul public al Municipiului 

Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Dr.Ioan Șenchea, nr.100 pentru edificarea a două construcții 

provizorii-garaje demontabile.” 

 

 Domnul Bogdan:”Propun perioada de inchiriere de 1 an  

 

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

respinge cu 4 voturi pentru, 7 impotriva si 6 abtineri (17 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea 

dl.Bogdan a perioadei de inchiriere de 1 an si se respinge cu 11 voturi pentru, 2 impotriva si 4 

abtineri (17 consilieri prezenti. 

 

 Domnul primar:”Propun perioada de 1 an si numatate (18 luni).” 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea 

dl.primar a perioadei de inchiriere de 1 an si jumatate (18 luni) si se aproba in unanimitate- 17 

voturi pentru (17 consilieri prezenti, adoptandu-se Hotararea nr.64/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

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

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

2014 Făgăraș″. 

 

 Domnul primar:”Ca sa fim consecventi cu perioadele in care se realizeaza contractul, 

ar fi bine sa mergem unitar si in acest sens.Eu sustin ca toate formatiunile politice care au 

solicitat spatii, sa le primeasca numai ca trebuie sa ne gandim si la intinderea in timp pentru 

ca urmatoarele 3 puncte de pem ordinea de zi au 3 formatiuni, partide sau asociatii.Un proiect 

de hotarare este pentru o perioada de 1 an, altul -1n, altul- 2 ani si altul-3 ani.Eu propun ca la 

toate formatiunile sa le dam o perioada de inchiriere egala, pentru a da posibilitatea ca acele 

spatii sa ia o alta destinatie dupa acea perioada de timp pe care o propunem. Dvs.alegeti.” 

 



 14 

 Domnul Popa O:”Eu propun perioada de 2 ani si propun ca si PNL sa cedeze un 

spatiu, avand in vedere ca eu data trecuta am cedat un spatiu in acest sens.” 

 

 Domnul Mogos:”Spatiul sa fie la fostul ITM., str.Republicii, nr.6.” 

 

 Domnul Popa O:”Eu n-am spus ca spatiul este prea mic, ci am spus ca as vrea sa 

cedez spatiul cerut pentru partidul ALDE , Fortei Pensionarilor.” 

 

 Domnul primar:”Este un spatiu la parter acolo si poate fi al Fortei Pensionarilor.” 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu perioada de 2 ani 

,la parter si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea 

nr.65/31.03.2016. 

 

 Domnul Husea:”Propun ca pentru toate celelalte formatiuni politice ce urmeaza a se 

discuta in aceasta seara, perioada de inchiriere sa fie de 2 ani.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

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

Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității Partidului Național Democrat-

Organizația Municipală Făgăraș.” 

 

 Domnul Boeriu:”Propun alt spatiu, la capatul culoarului din cladirea cu pricina care 

spatiu este de 15 mp si este liber.” 

 

 Domnul primar:”Dl.Boeriu,stiti dvs.sigur ca este adevarat ce spuneti?” 

 

 Domnul Boeriu:Raspunde afirmativ. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu perioada de 2 ani, 

forma initiala si se aproba cu 13 voturi pentru si 4 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptandu-

se Hotararea nr.66/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

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

Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea activității Asociația Partida Rromilor ″Pro-

Europa″ – Sucursala Județului Brașov.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu perioada de 2 ani si 

se aproba in unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.67/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu – domeniul public al Municipiului 

Făgăraș, în suprafață de 21,00 mp, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.6 pentru desfășurarea 

activității Autorității Naționale Fitosanitare.” 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu perioada de 2 ani si 

se aproba in unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.68/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de 

locuințe și în repartizarea locuințelor A.N.L.pentru tineri.” 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.69/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea HCL.nr.224/18.12.2015 privind modificarea și 

completarea HCL.nr196/28.10.2015 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al 

Municipiului Făgăraș în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu 

personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.” 

 

 Domnul presedinte:”La acest proiect de hotarare as propune vot deschis.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

D-soara Suciu:”Propun pe d-na Spiridon Liliana ca membra in Consiliului Local al 

Municipiului Făgăraș în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ cu 

personalitate juridică din Municipiul Făgăraș.” 

 

 Domnul presedinte:”Alte propuneri? Nu sunt.” 

 

  Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu propunerea facuta 

de d-soara Suciu si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea 

nr.70/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind modificarea și completarea componenței Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură , precum și a Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, 

protecţie socială, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Local Făgăraș.” 

 

 Domnul presedinte:”Si la acest proiect de hotarare as propune vot deschis.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

 Pentru Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, 

protecţie socială, sportive şi de agrement avem urmatoarea propunere: 

 

1. Dl.Poparad Cosmin 
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Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba cu 16 voturi pentru 

si o abtinere:dl.Poparad Cosmin (17 consilieri prezenti). 
 

 Pentru Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură avem 

urmatoarea propunere: 

 

1. Dl.Poparad Cosmin 

 

Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba cu 16 voturi pentru 

si o abtinere:dl.Poparad Cosmin (17 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblusi se 

aproba cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Poparad Cosmin (17 consilieri prezenti)., 

adoptandu-se Hotararea nr.71/31.03.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 

privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa (APRILIE şi MAI 2016).” 

 

 Domnul presedinte:”Si la acest proiect de hotarare as propune vot deschis.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot aceasta propunere si se aproba in unanimitate-17 

voturi pentru. 

 

 Domnul Popa O:”Propun ca sa se respecte calendarul si dl.Delcea Cornel sa fie numit 

ca presedinte de sedinta pe urmatoarele 2 luni, iar loctiior-dl.Gabor.” 

 

 Domnul primar:”Vreau sa-mi exprim initiativa prin care l-am propus ca presedinte de 

sedinta pe dl.Pintea Cornel. Domnul Pintea Cornel a intrat in Consiliul local in urma demisiei 

dl.Urs. Fiind ultimul la alfabet, iar in momentul in care ar fi urmat ca presedinte de sedinta 

dl.Urs, dansul a demisionat, s-a trecut la inceputul alfabetului din nou ajungandus-e la lit C, 

iar dl.Pintea nefiind niciodata presedinte de sedinta in acest mandat, stim ca data trecuta 

dl.Delcea a facut aceasta propunere ca dl.Pintea sa fie presedinte de sedinta, eu am insusit 

propunerea dl.Delcea si am intocmit proiectul de hotarare in acest sens. Apoi, in Comisiile de 

specialitate am vazut ca au fost alte puncte de vedere. Eu imi mentin proiectul de hotarare cu 

dl.Pintea-presedinte de sedinta pentru urmatoarele 2 luni si dl.Delcea-loctiitor, dar ramane la 

latitudinea dvs.” 

 

 Domnul Boeriu:”Nu stiu de ce din acest subiect facem atata tam tam,care pana acum 

de cate ori se discuta acest tip de proiect de hotarare,nu existau astfel de 

controverse,inversunari?Care este miza de fapt?” 

 

 Domnul Popa O:”Consider ca fiecare dintre noi avem dreptul la o propunere daca ea 

exista.” 

 

 Domnul presedinte:Supune spre aprobare prima varianta a proiectului de hotarare cu 

propunerea dl.primar ca dl.Pintea sa fie presedinte de sedinta si loctiitor-dl.Delcea si se 

respinge cu 4 voturi pentru si 13 abtineri (17 consilieri prezenti). 
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Domnul presedinte:Supune spre aprobare a doua varianta a proiectului de hotarare cu 

propunerea ca dl.Delcea sa fie presedinte de sedinta si loctiitor-dl.Gabor si se aproba cu 12 

voturi pentru si 5 abtineri (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.72/31.03.2016. 

 

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

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

Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș. 

 

 Domnul Popa O:”Propun sa amanam acest proiect de hotarare pentru ca nu s-a 

discutat in comisiile de specialitate.” 

 

Domnul primar:”Este vorba de o hotarare a instantei definitiva si irevocabila potrivit 

careia angajata primariei a castigat acest proces si instanta solicita repunerea in functie si 

anularea hotararii de consiliu local prin care s-a desfiintat Directia Administratia Publica 

Locala la vremea aceea, drept urmare, hotararea fiind definitiva si irevocabila, legislatia 

prevede ca in prima sedinta ordinara de dupa sentinta sa adoptam o hotarare de consiliu local 

pentru intrarea in vigoare a hotararii instantei de judecata, motiv pentru care va propun vot 

pentru acest lucru, chiar vot nominal.” 

 

 Domnul Tatar:”Aici scrie ca anuleaza in parte acea hotarare de consiliu local.” 

 

 Doamna Claudia Milea-secretar interimar:”Atata timp cat hotararea consiliului 

local se anuleaza in parte, se reface structura, iar dispozitia in care angajata a fost numita in 

acea functie ramane in vigoare.” 

 

 Domnul primar:”Votul de astazi este deocamdata unul in faza de proiect si ca orice 

organigrama, acest proiect de hotarare va fi trimis la ANFP pentru a fi dat avizul favorabil, 

urmand ca apoi in plen sa fie votul final.” 

 

 Domnul Boeriu:”Colegul Szasz A.acum o luna de zile a spus sa avem aceste discutii 

mai intai in comisiile de specialitate impreuna cu membrii din aparatul executivului,iar apoi 

sa fie dezbatut intr-o sedinta extraordinara.Nu inteleg de ce nu s-a discutat si in comisiile de 

specialitate?” 

 

 Domnul Szasz:”Propun rediscutat acest proiect de hotarare in urmatoarele comisii de 

specialitate si sa obtiem si opinia instantei.” 

 

 Domnul Gabor:”O sentinta judecatoreasca nu se explica,ci trebuie pusa in aplicare.” 

 

Domnul primar:”Dl.Boeriu,ce spun e si ce intelegeti dvs.Vorbim de doua lucruri 

diferite.Chestiunea este legata de punerea in aplicare a unei sentinte 

judecatoresti.Organigrama pe care v-am propus-o luna trecuta avea in vedere alte aspecte de 

reorganizare, respectiv, despartirea biroului de proiecte europene de biroul de achizitii 

publice,lucru pe care nu l-am mai propus acum, ci am propus doar punerea in aplicare a 

sentintei judecatoresti si infiintarea celor trei posturi din organigrama pentru Centrul de 

Informare Turistica pe care tot dvs le-ati infiintat in baza unei hotarari de consiliu local si 

pentru care am organizat deja concurs.Despre aceasta este vorba. Trebuie votat doar in sedinta 

ordinara, nu in sedinta extraordinara.” 

 

 (Dl.Tatar a plecat din sala, fiind prezxenti 16 consilieri). 
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Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare prin vot nominal si se 

aproba cu 12 voturi pentru (.Pintea Cornel, dl.Boeriu Iancu, dl.Husea Virgil, dl.Grama Mihai, 

dl.Gabor Constantin, dl.Mogos Remus, dl.Poparad Cosmin, dl.Popa Ovidiu, dl.Bogdan Ion, d-

soara Suciu Andreea, d-na Judele Michaela si dl.Bardasuc Ilie) si 4 abtineri (dl.Delcea Cornel, 

dl.Motoc Alexandru, dl.Solomon Marius si dl.Szasz Alexandru) din 16 consilieri prezenti, 

ramanand deocamdata la nivel de proiect. 

 

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

hotărâre privind organizarea pășunatului și stabilirea taxei de pășunat pe specii de animale în 

stabulație de vară 2016.” 

 

 Domnul Bogdan:”La comisiile de specialitate ne-au fost prezentate doua variante si s-

a optat pentru varianta I. “ 

 

 Doamna Sava-Birou Agricol:”In proiectul de hotarare se poate vedea ca pe prima 

rubrica am trecut Varianta I, aceleasi taxe aplicate si anul trecut, respectiv 15 lei/cap de 

bovina adulta, de tineret-9 lei, iar la ovine si caprine pentru adult-5 lei/cap pe sezonul de 

stabulatie si 4 lei pe tineret bovine si caprine. Am mai propus pentru acest an, ridicarea de la 

15 lei la 20 lei taxa pe bovina adulta, iar la tineret-10 lei, la ovine si caprine-6 lei si 5 lei-la 

tineret.” 

 

 Domnul Bogdan:”Repet ca la comisiile de specialitate am votat pentru Varianta I a 

proiectului de hotarare.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot Varianta I a proiectului de hotarare si se aproba in 

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:Daca aveti propuneri pentru Comisia de organizare si as propune 

vot deschis.” 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot propunerea de vot deschis si se aproba in 

unanimitate-16 voturi pentru. 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. Dl.Bogdan Ion-presedinte 

2. Dl.Popa Ovidiu-membru 

3. Dl.Delcea Cornel-membru 

 

Domnul presedinte:Supune la vot deschis cei membrii si se aproba in felul urmator: 

 

1. Dl.Bogdan Ion-presedinte = 15 votuei entru si o abtinere (16 consilieri prezenti) 

2. Dl.Popa Ovidiu-membru = 15 votuei entru si o abtinere (16 consilieri prezenti) 

3. Dl.Delcea Cornel-membru= 15 votuei entru si o abtinere (16 consilieri prezenti) 

 

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

aproba in unanimitate-16 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea nr.73/31.03.2016. 
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 Domnul presedinte:”Mai avem o informare de la ANI cu privire la dl.viceprimar 

Cirje Catalin „ 

 

 Se da citire acestei informari si se ia act de aceasta.” 

 

 Domnul primar:”Aceasta informare este adresata Consiliului Local Fagaras, nu 

Primariei Fagaras.Este vorba de consemnare a acesteia in procesul verbal al acestei sedinte 

ordinare.” 

 

 Domnul Popa O:”Observ ca mai avem aici o adresa de la S.C.Ecoterm S.A.Pretul ni 

s-a comunicat doar ieri.” 

 

 Domnul primar:”Va puteti exprima in A.G.A. S.C.Ecoterm S.A. in acest sens.” 

 

 Domnul presedinte:”Fiind vorba doar de o adresa, s-a luat act de aceasta.” 

 

 Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile 

sedintei. 

 

 Drept pentru care, s-a incheiat prezsentul proces-verbal, in 3 exemplare. 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR, 

         PINTEA CORNEL-OCTAVIAN   LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ.  


