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       PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 Incheiat azi, 31 OCTOMBRIE 2016  in sedinta ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, 

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

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

completata. 

 

 Sedinta  a avut loc in sala de sedinte a Primariei Fagaras, incepand cu orele 18:00. 

 

 Domnul presedinte de sedinta:Cirje Catalin George: anunta ca sedinta este legal 

constituita, fiind prezenti 15 consilieri si 4 absenti: dl.Gabor Constantin, dl.Manduc Sorin , 

dl.Mazilu Alexandru si d-na Motoc Carla. 

  

Participa:reprezentanti ai mass-media locala. 

 

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

Valentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, d-na Carmen Balan-Compartiment Resurse Umane,dl. 

Adrian Gavrila-Consilier juridic -Serv.Venituri Bugetare si d-na Elena Tanase-Compartiment 

monitorizare servicii de utilitate publica. 

 

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

Consiliului Local Fagaras din data de 29 SEPTEMBRIE 2016 si se aproba in unanimitate-15 

voturi pentru. 

 

Domnul presedinte: Prezinta spre aprobare procesul-verbal al sedintei 

EXTRAORDINARE al  Consiliului Local Fagaras din data de 7 OCTOMBRIE 2016 si se 

aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

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

cum urmesaza: 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni 

pentru trimestrul III 2016 la data de 30.09.2016. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al Municipiului Făgăraș. (2 variante). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării a două linii de gardă pentru specialitatea 

Anestezie și Terapia Intensivă și pentru specialitatea Radiologie în 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-15 voturi pentru. 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților care au acces la locuințele pentru 

tineri destinate închirierii și a listei de priorități. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

proiectul ÎNFIINȚARE PARCELĂ DE ONOARE PENTRU EROII DIN PRIMUL RĂZBOI 

MONDIAL. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

6.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.3 din HCL.nr.34/21.07.2016, 

privind numirea Președintelui Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobarea Contractului de 

management și numirea membrilor Consiliului Director al C.S.M.Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Făgăraș în 

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

8.Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea Statului Român, 

cotă parte de 30/228 din 228 mp., aferent spațiului comercial cu suprafață utilă de 79,13 mp., 

identic cu cel înscris în CF.101324-CI-U5, cu nr.top.101324-CI-U5, aparținând S.C.AGRO-TONI 

S.R.L. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

9.Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea Statului Român, 

cotă parte de 37/228 din 228 mp., aferent spațiului comercial situat în Făgăraș, Cvartal Centru I 

Bloc 7A;cu suprafața utilă de 94,91 mp., identic cu cel înscris în CF.101324-CI-U6, cu 

nr.top.101324-CI-U6, aparținând S.C.AGRO-TONI S.R.L 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

10.Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor 

de carte funciară (actualizare date imobil și rectificare teren pentru imobilul situat în Făgăraș, B-

dul Unirii (Piața Agroalimentară). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

11.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la 

HCL.nr.30/29.02.2016, privind CALENDARUL 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 al 

anului 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

12.Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Făgăraș și Asociația Păstrăvarii 

Făgărașului – FLAG în vederea organizării și desfășurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului 

Făgărășean" în data de 29 octombrie 2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu – domeniul public al 

Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, str.Republicii, nr.5, pentru desfășurarea activității Partidul 

"România Mare" – Filiala Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

14.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.83/2016, 

privind aprobarea închirierii unui spațiu-domeniu public al Municipiului Făgăraș, situate în 

Făgăraș, str.Republicii, nr.6, pentru desfășurarea activității Partidului Ecologist Român-Filiala 

Locală Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

15.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.84/2016, 

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

Făgăraș, Str.Republicii,nr.6, pentru desfășurarea activității Clubului de Turism și Ecologie 

Transmont Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

16.Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință 

(NOIEMBRIE 2016). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

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

 

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

2016. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

2.Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație interimar pentru 

S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș. 

 

 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-15 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea administratorului special al S.C.ECOTERM 

S.A.Făgăraș de a convoca Adunarea Generală a Acționarilor. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a 

Municipiului Făgăraș. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului din cadrul HORIZON 2020-MG 

5.4.-2015. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

6. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite de PFA DOBRE 

C. ELENA, privind  imobilele Cabinet ORL proprietate Dr.CONDREA NINA și  Cabinet medical, 

fost sediu SANEPID, proprietatea municipalității, în vederea efectuării unui schimb imobiliar. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind alipirea (comasarea) a 2 imobile înscrise in CF.100085-

Făgăraș, cu nr.top. 2817/2/b/1.10 și CF.100631-Făgăraș cu nr.top.2817/2/b/1/11, proprietatea 

Municipiului Făgăraș, domeniu privat, într-un singur imobil BAZIN DE ÎNOT ȘI TEREN 

PENTRU CONSTRUCȚII, în suprafață totală de 14.459 mp, situat în Parcul "Regina Maria". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului înscris în 

CF.100922-Făgăraș, nr.top.788/2, 789, 792/2, 790/2 și a actualizării date imobil, imobil 

proprietatea publică a Municipiului Făgăraș. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 
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Domnul presedinte:’’Mai avem un proiect de hotarare primit acum de ultima ora.Este 

vorba de proiect de hotarare privind reorganizarea si modificarea Organigramei si a statului de functii ale 

Serviciului Public de Asistenta Sociala Făgarăş.A fost trimis la ANFP spre avizare si in dupa-amiaza 

aceasta s-a primit avizul de la ANFP.’’ 

 

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

si se aproba in unanimitate-15 voturi pentru. 

 

 Domnul primar:’’As propune sa se desfasoare mai intai doua comisii de specialitate ale 

Consiliului local (economica si juridica) cu privire la aceste proiecte de hotarari de la punctul 

‚’Suplimentare’’. 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot aceasta propunere a dl.primar si se aproba in 

unanimitate-15 voturi pentru. 

 

 Domnul presedinte:’’Asadar, intrerupem sedintaordinara pentru o jumatate de ora , timp 

in care se vor desfasura cele doua comisii de specialitate ale Consiliului local.’’ 

 

(Intre timp au sosit in sala si domnii Gabor Constantin si Manduc Sorin, fiind prezeti 17 consilieri 

locali). 

 

 Domnul presedinte:’’Revenim la sedinta ordinara dupa despasurarea celor doua comisii 

de specialitate ale Consiliului local.’’ 

 

 Se trece  la discutarea ordinii de zi. 

 

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

aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul III 2016 la data de 

30.09.2016.’’ 

 

 Intre timp a iesit din sala si domnul Negrila Ion, fiind prezeti 16 consilieri locali). 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.116/31.10.2016. 

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

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului 

Făgăraș. (2 variante).’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Avem doua variante la acest proiect de hotarare si toate comisiile de 

specialitate au dat aviz favorabil ambelor variante.’’ 

 

 Domnul Bogdan:’’Propun sa votam proiectul de hotarare Varianta I, tinand seama de 

obiectiunile aduse Variantei II.’’ 

 

 Domnul Malene:’’Cu siguranta, proiectul de hotarare, Var.I este mult mai elaborat si 

intocmit cu mai mult timp, dar cred ca o implicare mai mare a Aparatului Permanent al Consiliului 

Local ar fi necesara.Ma refer la modul de desfasurare a comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local in care  Aparatul Permanent al Consiliului Local ar trebui implicat mai mult sic red ca 

aceasta prevedere ar trebui sa se regaseasca in Var.I a regulamentului.’’ 
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 Domnul presedinte:’’Var.II a acestui proiect de hotarare este propusa Consiliului local 

inca din luna iulie a.c. de catre domnii consilieri locali:Popa Ovidiu, Negrila Ion, Malene Petru si 

subsemnatul, iar Var.I este propusa de dl.primar.As da cuvantul d-nei secretar san e spuna 

punctual de vedere al dansei si cu privire la obiectiunile Var.II pe care le-am primit acum.’’ 

 

 Doamna secretar:’’N-as putea sa fac o analiza intre cele doua variante ale proiectului de 

hotarare. Var.II este propusa de cei 4 consilieri locali inainte de venirea mea  la serviciu, am vazut-

o si ar fi fost destul de greu sa facem o analiza asupra anumitor ținte propuse de initiatori.Odata cu 

intoarcerea mea la serviciu, am considerat ca trebuie sa elaboram un regulament nou in acest sens, 

fara a face referire la regulamentul propus Var.II. Intr-adevar, regulamentul propus Var.I este facut 

in toti parametrii legali cu indicarea articolelor din lege la fiecare paragraf, iar ca sa-i raspund 

dl.Malene, vreau sa specific ca ce a mentionat dansul cu privire la implicarea mai mult a 

Aparatului Permanent al Consiliului Local, atributiile acestui aparat se regasesc pe parcursul 

regulamentului propus Var.I. Nu este un capitol distinct al Aparatului Permanent al Consiliului 

Local. Daca aveti rabdare si timpul necesar sa cititi intreg regulamentul Var.I, puteti observa toate 

aceste aspecte.Acele atributii la care faceti referire cu privire la desfasurarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local, sunt atributiile secretariilor fiecarei comisii de specialitate in 

parte, conform prevederilor legale si nu ale Aparatului Permanent al Consiliului Local.Am avut la 

comsiile de specialitate cele doua variante si v-am stat la dispozitie pentru detalii.Va multumesc!’’ 

 

 (Intre timp a revenit in sala si domnul Negrila Ion, fiind prezeti 17 consilieri locali). 

 

 Domnul presedinte:’’Ceea ce am propus eu si cu ceilalti 3 colegi consilieri locali in 

regulamentul Var.II, am considerat ca ne-am usura munca atributiilor din comisiile de specialitate, 

nicidecum nu a fost vorba de vreo ținta anume.Probabil ca s-au desprins niste idei in tot acest timp 

in acest sens.’’ 

 

 Domnul Manduc:’’Consider ca o varianta nu trebuie s-o excluda pe cealalta. Eu as sustine 

sa nu se excluda Var.II a regulamentului, iar la Var.I semnata de secretarul municipiului si primar 

sa adaugam punctual subiectele la care s-au facut referire de catre dl.Malene. Un alt amendament 

ar fi cel legat de intrunirea regulate a Consiliului local in sedinta ordinara, cum se mentiona, de 

regula in ultima zi de marti a fiecarei luni. Ar trebui respectata aceasta prevedere sic red ca ar 

putea fi si ea adaugata la Regulament Var.I’’ 

 

Domnul presedinte:’’In acest moment am desprins doua propuneri:cea a dl.Malene si cea 

a dl.Manduc.’’ 

 Domnul primar:’’Daca se spune, ‘’de regula, ultima zi de marti a lunii’’, inseamna ca este 

o data fixa? Nu cred ca trebuie sa mai discutam de Var.I sau Var.II. Var.I a regulamentului a fost 

elaborate de secretarul municipiului si a fost elaborate cu timp, asa cum spunea si dl.Malene, cu 

cunostinte juridice. Eu cred ca aceasta dezbatere nu-si are rostul.Oricum, in sedintele Consiliului 

local trebuie sa ne intrunim ori de cate ori avem nevoie ca sa rezolvam problemele comunitatii.De 

regula, sedintele ordinare ale Consiliului local se desfasoara spre sfarsitul fiecarei luni. Nu 

conteaza ca este intr-o zi de marti, miercuri, joi etc.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Daca cei doi colegi care au venit cu propuneri in acest sens, isi 

retrag propunerile, sa ne comunice pentru a trece la votarea proiectului de hotarare.Eu desprind in 

acest moment un singur proiect de hotarare si anumel Var.I, cel al secretarului municipiului.’’ 

 

 Domnul Manduc:’’Eu nu pot sa-mi retrag propunerea.Am dat doar un exemplu si alte 

propuneri sa se regaseasca in Var.I a regulamentului.A fost o propunere de a le comasa, nu de a  

exclude cele  cele doua variante sau una din cele doua variante.’’ 
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 Domnul primar:’’Dl.Manduc, nu cred ca ati citit ambele variante ale acestui regulament. 

Nu sunt excluse nici prevederile din Var.I si nici cele din Var.II.’’ 

 

 Domnul Bogdan:’’Eu sustin in continuare Var.I a regulamentului.Ar trebui sa tinem cont 

de aceste obiectiuni aduse Var.I.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Propun sa votam Varianta I a proiectului de hotarare, forma initiala, 

iar daca acesta varianta nu intruneste cvorumul necesar adoptarii, atunci vom trece la vot pentru 

amendamentele facute in acest sens.’’ 

 

 Domnul Negrila:’’Eu cred ca doamna secretar a analizat foarte bine si Var.II a 

regulamentului si a punctat cum trebuie in Var.I. Important este sa avem un nou regulament al 

Consiliului Local care nu a mai fost actualizat de ceva vreme sis a luam ca atae situatia .’’ 

 

 Doamna secretar:’’As vrea sa precizez faptul ca ca acest regulament poate sa fie pe cativa 

ani valabil.Nu ne gandim doar la noi, ci si la buna functionare si organizare a Consiliului local.’’ 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare, Var.I, forma initiala si se 

aproba cu 14 voturi pentru si 3 abtineri:dl.Cirje Catalin, dl.Malene Petru si dl.Popa Ovidiu (17 

consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.117/31.10.2016. 

 

 Domnul presedinte:’’As vrea sa precizez ca acele obiectiuni ale Var.II ne-au sosit doar 

astazi, atata timp cat dl.Adrian Gavrila,secretar interimar pe atunci, a avut la dispozitie 3 luni de 

zile. Nu mi se pare in regula si ca sa va dau citire uneia din obiectiuni, se face referire la 

O.G.nr.35/2002 si art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001, dreptul  alin.6:’’proiectul de hotarare se 

intocmeste la propunerea primarului, consilierilor locali, viceprimarului, secretarului, 

compartimentelor de specialitate sau a cetatenilor. Dl.Gavrila spune:’’potrivit at.44, din 

O.G.nr.35/2002 si art.45, alin.6 din Legea nr.215/2001, dreptul la initiativa pentru proiectele de 

hotarari ale consiliului local apartine primaruli, viceprimarului, consilierilor si cetatenilor.’’Daca 

este doar o chestiune de forma, inseamna ca cele doua variante ale proiectului de hotarare sunt la 

fel.’’ 

 

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

aprobarea înființării a două linii de gardă pentru specialitatea Anestezie și Terapia Intensivă și 

pentru specialitatea Radiologie în 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 (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.118/31.10.2016. 

 

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

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

de priorități.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri pentru Comisia de solutionare a contestatiilor, 

fiind formata din 4 reprezentanti. Este nevoie de vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau 

NU.’’ 

  

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. Dl Lup Lucian 
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2. Dl.Clont Valentin 

3. Dl.Bogdan Ion  

4. D-na Suciu Andreea 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret. 

 

 Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:’’In urma votului secret avem: 

 

1. Dl Lup Lucian = 17 voturi pentru 

2. Dl.Clont Valentin = 17 voturi pentru 

3. Dl.Bogdan Ion = 17 voturi pentru  

4. D-na Suciu Andreea = 17 voturi pentru 

 

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

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

nr.119/31.10.2016. 

 

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

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru proiectul ÎNFIINȚARE PARCELĂ 

DE ONOARE PENTRU EROII DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Suma propusa aici la indicatori este de 180 mii lei. Daca fac o 

comparative cu cheltuielile necesare pentru celelalte doua monumente denaturate in ultimii ani, 

suma este probabil la nivelul a 30% fata de celelalte doua. Sper sa fie valoarea aceasta si ceva de 

calitate.’’ 

 

 Domnul primar:’’O sa lucram cu sume mult mai mici de acum incolo si totul va fi in 

regula si va fi exact cum trebuie.’’ 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.120/31.10.2016. 

 

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

modificarea și completarea art.3 din HCL.nr.34/21.07.2016, privind numirea Președintelui 

Clubului Sportiv Municipal Făgăraș, aprobarea Contractului de management și numirea membrilor 

Consiliului Director al C.S.M.Făgăraș.’’ 

Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri privind numirea Președintelui Clubului Sportiv 

Municipal Făgăraș. Este nevoie de vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.’’ 

 

 Domnul primar:’’Propun pe dl.Solomon Marius.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Alte discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Se impart buletinele de vot pentru vot secret. 
 

 Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:’’In urma votului secret avem: 

 

 1. dl.Solomon Marius = 17 voturi pentru 

 

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

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

nr.121/31.10.2016. 



 10 

 

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

desemnarea reprezentanților Consiliului Local Făgăraș în Consiliul de Administrație al Spitalului 

Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraș.’’ 

 

Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri privind desemnarea reprezentanților 

Consiliului Local Făgăraș în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal "Dr.Aurel 

Tulbure" Făgăraș Este nevoie de vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.’’ 

 

 Se fac urmatoarele propuneri:  

 
a)  membrii: 

1. d-nul CONDREA VEACESLAV 

2. d-nul LUDU DANIEL 

 

             b) membrii supleanți: 

                          1.    d-nul GAVRILĂ ADRIAN 

2. d-na SURDU ANDREEA 

 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret. 

 

 Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:’’In urma votului secret avem: 

 

  

a.) membrii: 

3. d-nul CONDREA VEACESLAV = 16 voturi pentru 

4. d-nul LUDU DANIEL = 15 voturi pentru 

 

             b) membrii supleanți: 

                          1.    d-nul GAVRILĂ ADRIAN = 16 voturi pentru 

3. d-na SURDU ANDREEA = 16 voturi pentru 

 

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

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

nr.122/31.10.2016. 

 

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

vânzarea directă a unui teren proprietatea Statului Român, cotă parte de 30/228 din 228 mp., 

aferent spațiului comercial cu suprafață utilă de 79,13 mp., identic cu cel înscris în CF.101324-CI-

U5, cu nr.top.101324-CI-U5, aparținând S.C.AGRO-TONI S.R.L.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

pentru si 2 abtineri:dl.Cirje Catalin si dl.Manduc Sorin, (17consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.123/31.10.2016. 

 

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

vânzarea directă a unui teren proprietatea Statului Român, cotă parte de 37/228 din 228 mp., 

aferent spațiului comercial situat în Făgăraș, Cvartal Centru I Bloc 7A;cu suprafața utilă de 94,91 

mp., identic cu cel înscris în CF.101324-CI-U6, cu nr.top.101324-CI-U6, aparținând S.C.AGRO-

TONI S.R.L.’’ 
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 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

pentru si 2 abtineri:dl.Cirje Catalin si dl.Manduc Sorin, (17consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.124/31.10.2016. 

 

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

însușirea documentației tehnice de actualizare a informațiilor de carte funciară (actualizare date 

imobil și rectificare teren pentru imobilul situat în Făgăraș, B-dul Unirii (Piața Agroalimentară).’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.125/31.10.2016. 

 

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

modificarea și completarea Anexei nr.1 la HCL.nr.30/29.02.2016, privind CALENDARUL 

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 al anului 2016.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.126/31.10.2016. 

 

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

asocierea Municipiului Făgăraș și Asociația Păstrăvarii Făgărașului – FLAG în vederea organizării 

și desfășurării evenimentului "Festivalul Păstrăvului Făgărășean" în data de 29 octombrie 2016.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi 

pentru si o abtinere: dl.Cirje Catalin (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.127/31.10.2016. 

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

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

str.Republicii, nr.5, pentru desfășurarea activității Partidul "România Mare" – Filiala Municipiului 

Făgăraș.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.128/31.10.2016. 

 

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

îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.83/2016, privind aprobarea închirierii unui spațiu-

domeniu public al Municipiului Făgăraș, situate în Făgăraș, str.Republicii, nr.6, pentru 

desfășurarea activității Partidului Ecologist Român-Filiala Locală Făgăraș.’’ 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.129/31.10.2016. 

 

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

îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL.nr.84/2016, privind aprobarea închirierii unui spațiu – 

domeniul public al Municipiului Făgăraș, situat în Făgăraș, Str.Republicii,nr.6, pentru desfășurarea 

activității Clubului de Turism și Ecologie Transmont Făgăraș.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.130/31.10.2016. 

zi  

Domnul presedinte:Prezinta punctul 16 de pe ordinea de:’’ Proiect de hotărâre privind 

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

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

Domnul presedinte:Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi 

pentru si o abtinere: dl.Clont Valentin (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea 

nr.131/31.10.2016. 

 

 Domnul presedinte:’’Propun ca punctul 4 de la ‚’Suplimentare’’ sa il votam la sfarsitul 

sedintei.’’ 

 

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

pentru. 

 

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

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

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.132/31.10.2016. 

 

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

privind numirea Consiliului de Administrație interimar pentru S.C.SALCO SERV S.A. 

Făgăraș.’’ 

 

 Domnul presedinte:Supune la vot proiectul de hotaare, Art.1. si se aproba in unanimitate-

17 voturi pentru. 

 

Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri la Art.2 din proiectul de hotarare,privind 

numirea Consiliului de Administrație interimar pentru S.C.SALCO SERV S.A. Făgăraș, format 

din 5 persoane Este nevoie de vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.’’ 

 

Se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. dl.Dan Vasile Bogdan 

2. dl.Voinescu Stoienica Ciprian 
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3. dl.Bardasuc Ilie 

4. dl.Comanita Mihai 

5. dl.Vlad Cristian 

 

Se impart buletinele de vot pentru vot secret. 

 

Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:’’In urma votului secret avem: 

 

1.  dl.Dan Vasile Bogdan = 13 voturi pentru 

2. dl.Voinescu Stoienica Ciprian = 16 voturi pentru 

3. dl.Bardasuc Ilie = 14 voturi pentru 

4. dl.Comanita Mihai = 16 voturi pentru 

5. dl.Vlad Cristian = 16 voturi pentru 

 

Domnul presedinte:Supune la vot proiectul de hotarare, Art.3. si se aproba in 

unanimitate-17 voturi pentru. 

 

Domnul presedinte:’’La Art.4 trebuie desemnata o persoana pentru semnarea 

documentelor, cu privire la inregistrarea modificarilor necesare la Oficiul Registrului Comertului 

de pe langa Tribunalul Brasov.’’ 

 

 Domnul primar:’’Propun pe dl.Bardasuc Ilie.’’ 

 

 Domnul presedinte:’’Propun vot deschis la acest articol 4.’’ 

 

Domnul presedinte:Supune la vot propunerea de vot deschis si se aproba cu 16 voturi 

pentru si 1 impotriva:dl.Alexandru Florin (17 consilieri prezenti). 

 

Domnul presedinte: Supune la vot deschis in ceea ce-l priveste pe dl..Bardasuc Ilie ca 

fiind  persoana desemnata pentru semnarea documentelor, cu privire la inregistrarea modificarilor 

necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov si se aproba cu 16 voturi 

pentru si 1 impotriva:dl.Alexandru Florin (17 consilieri prezenti). 

 

 Domnul presedinte: Supune la vot proiectul de hotarare, Art.5. si se aproba aproba cu 16 

voturi pentru si o abtinere:dl.Alexandru Florin (17 consilieri prezenti). 

 

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

cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Alexandru Florin (17consilieri prezenti), adoptandu-se 

Hotararea nr.133/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 3 de la ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind mandatarea administratorului special al S.C.ECOTERM S.A.Făgăraș de a convoca 

Adunarea Generală a Acționarilor.’’ 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.134/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 5 de la ’’Suplimentare’’:’’ . Proiect de hotărâre 

privind aprobarea parteneriatului din cadrul HORIZON 2020-MG 5.4.-2015.’’ 

 



 14 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.135/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 6 de la ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind însușirea rapoartelor de evaluare întocmite de PFA DOBRE C. ELENA, privind  imobilele 

Cabinet ORL proprietate Dr.CONDREA NINA și  Cabinet medical, fost sediu SANEPID, 

proprietatea municipalității, în vederea efectuării unui schimb imobiliar.’’ 

 

Domnul presedinte:’’Daca aveti propuneri la Art.4 din proiectul de hotarare in care se 

desemneaza 2 persoane, avand calitatea de consilier local in Comisia de negociere, fiind necesar 

vot secret, modalitatea de vot fiind prin DA sau NU.’’ 

 

 Se fac urmatoarele propuneri: 

 

1. Dl. Negrilă Ioan  

 

            2. Dl. Clonţ Dan Valentin  
  

 Se impart buletinele de vot pentru vot secret. 

 

Domnul Bogdan-presedinte al comisiei de validare:’’In urma votului secret avem: 

 

1. Dl. Negrilă Ioan = 16 voturi pentru si un vot anulat 

 

            2. Dl. Clonţ Dan Valentin = 16 voturi pentru si un vot anulat 

 

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

cu 14 voturi pentru si 3 abtineri:dl.Clont Valentin, dl.Manduc Sorin si dl.Negrila Ion (17consilieri 

prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.136/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 7 de la ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind alipirea (comasarea) a 2 imobile înscrise in CF.100085-Făgăraș, cu nr.top. 2817/2/b/1.10 și 

CF.100631-Făgăraș cu nr.top.2817/2/b/1/11, proprietatea Municipiului Făgăraș, domeniu privat, 

într-un singur imobil BAZIN DE ÎNOT ȘI TEREN PENTRU CONSTRUCȚII, în suprafață 

totală de 14.459 mp, situat în Parcul "Regina Maria". 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.137/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 8 de la ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 

privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului înscris în CF.100922-Făgăraș, nr.top.788/2, 

789, 792/2, 790/2 și a actualizării date imobil, imobil proprietatea publică a Municipiului 

Făgăraș.’’ 

  

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.138/31.10.2016. 
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Domnul presedinte:Prezinta punctul 9 de la ’’Suplimentare’’:’’ Proiect de hotărâre 
privind reorganizarea si modificarea Organigramei si a statului de functii ale Serviciului Public de 

Asistenta Sociala Făgarăş.’’ 

 
Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.139/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte:Prezinta punctul 4 de la ’’Suplimentare’’:’ Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Făgăraș.’’ 

 

Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

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

unanimitate-17 voturi pentru (17consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.140/31.10.2016. 

 

Domnul presedinte: Multumeste pentru participare participare şi declară închise lucrările 

şedinţei. 

 

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

 

     

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         SECRETAR, 

    CIRJE CATALIN GEORGE                       LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 

 

 


