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PROCES-VERBAL 
 

 

 Încheiat azi, 9 DECEMBRIE 2016  în şedinţă EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraş, 

şedinţă convocată în conformitate cu prevederile art. 39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 

 Şedinţa a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei, începând cu orele 15:00. 

 

Din partea Primariei participă: Dl. Primar- Sucaciu Gheorghe, D-ra Secretar Giunca Laura  

Elena. 

 

 Din partea presei participă: Mass-media locală.  

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă – Ercău Bruno anunţă că şedinţa este legal constituită,  

fiind prezenţi 16 consilieri, absenţi 3 consilieri (Dl. Gabor Constantin, Dl. Popa Ovidiu şi Dl. Stengel 

Norbert). 

  

 Domnul Preşedinte de şedinţă prezintă şi supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după 

cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 16 consilieri prezenţi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind actualizare date imobile CF 100041 Făgăraş şi CF 100922 Făgăraş, 

situate în Făgăraş, Str.Vasile Alecsandri nr. 13 - Şcoala Gimnazială “Ovid Densuşianu”; 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 16 consilieri prezenţi. 

 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 32/28.02.2006 privind numirea D-lui Sglimbea 

Corneliu ca administrator al SC Nitroparc SRL. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 16 consilieri prezenţi. 
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Se trece la discutarea Ordinii de zi. 

 

Domnul Preşedinte prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind 

suplimentarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2016.” 

  

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Primar ia cuvântul: “În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale şi a Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 s-a efectuat repartizarea pe 

unităţile administrativ teritoriale a sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi anume 2.898 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale şi 8.230 mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale- repartizate de către D.G.R.F.P. 

Avem mai multe solicitari pentru suplimentări şi rectificări de buget şi anume de la Grădiniţa cu 

program prelungit “Prichindeii”, de la Liceul Teologic Ortodox “Sf. C-tin Brâncoveanu”, de la Grădiniţa 

cu program prelungit “Voinicelul”, de la Spitalul Municipal “Dr. Aurel Tulbure”, de la Casa Municipală 

de Cultură”, de la Şcoala Gimnazială “Ovid Densuşianu”, de la Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din 

România.” 

 

Dl. Cîrje Cătălin ia cuvântul: “Văd adresa de la Liceul Teologic Ortodox “Sf. C-tin Brâncoveanu 

şi nu înţeleg câţi bani au solicitat. Mi-a spus D-na Judele ca a depus la Primărie solicitări pentru sume.” 

 

Dl. Primar: “Adresa respectivă este pentru o redistribuire. Da, o să analizăm pentru anul viitor.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi şi se aprobă cu 15 voturi pentru şi o 

abţinere (Dl. Consilier Mănduc Sorin) adoptându-se Hotărârea nr. 170/09.12.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind 

actualizare date imobile CF 100041 Făgăraş şi CF 100922 Făgăraş, situate în Făgăraş, Str.Vasile 

Alecsandri nr. 13 - Şcoala Gimnazială “Ovid Densuşianu.” 

 

Discuţii, întrebări?  

 

Dl. Cîrje Cătălin ia cuvântul: “Aici cum a rămas?” 

 

Dl. Negrilă Ion: “Sunt 4m în lateral, din terenul care dă în  Str. Vasile Alecsandri şi care se vor 

lega de partea cealaltă. Corpul II al şcolii în suprafaţă de 6.050 mp se va comasa cu suprafaţa rectificată 

rezultând un singur imobil.” 

 

Dl. Cîrje Cătălin: “Ştiu că nu ţine de subiectul acesta, dar ce decizie se va lua cu privire la 

existenţa Sălii de Sport? Trebuie dovadă?” 

 

Dl. Primar: “Pentru noul proiact, da.” 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 16 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 171/09.12.2016. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind revocarea 

HCL nr. 32/28.02.2006 privind numirea D-lui Sglimbea Corneliu ca administrator al SC Nitroparc SRL.” 

 

Dl Preşedinte de şedinţă ia cuvântul: “Trebuie să adăugăm un articol luând act de numirea D-lui 

Nicoară Ciprian-Ionuţ, ca director interimar al SC Nitroparc SRL.” 

 

Discuţii, întrebări?  
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Dl. Cîrje Cătălin: “Eu mai spun insist odată cu ce am spus şi în cadrul şedinţei AGA şi spun şi 

acum. Nu ar fi bine să urmăm procedurile, să se stabilească ce se doreşte în perioada aceasta?” 

 

Dl. Primar: “Deocamdată nu putem, neavând director.” 

 

Dl. Cîrje Cătălin: “Puteam face hărtiile şi să semnăm acum convocatorul.” 

 

Dl. Primar: “Se poate semna un convocator dar trebuie stabilită data şedinţei. Putem pregăti 

pentru  şedinţa de consiliu din luna aceasta.” 

 

Alte discuţii? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate, fiind 16 consilieri 

prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 172/09.12.2016. 

 

 

Domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările 

şedinţei. 
 

 

 

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 exemplare. 

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR, 

                            Ercău Bruno                                                                        Giunca Laura Elena     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MC/MC.                                                                                               


