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PROCES-VERBAL

încheiat azi, 13 NOIEMBRIE 2020 in şedinţa EXTRAORDINARA a Consiliului 
Local Făgăraş, şedinţă convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si 
art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Şedinţa a avut loc în sala de şedinţe a Primăriei, începând cu orele 17:00.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe şi d-na secretar 
general-Laura Elena Giunca.

Domnul p rim ar:”Avem o convocare si o şedinţa a consiliului local atipica si nefiind 
ales un preşedinte de şedinţa care sa conducă şedinţa extraordinara in acest moment, fiind o 
convocare făcută de 1/3 din consilierii locali, voi conduce eu şedinţa pana când se va alege un 
preşedinte de şedinţa. As vrea sa va spun de la bun inceput ca, potrivit convocării şedinţei 
extraordinare de către consilierii locali P.N.L. si U.S.R. PLUS, s-a organizat aceasta şedinţa si 
după cum stiti, art. 155 din Codul administrativ spune ca primarul are atribuţii pentru a 
organiza si dispune şedinţele consiliului local in bune condiţii. Am făcut acest lucru. Suntem 
constituiţi din punct de vedere al condiţiilor din restricţiile actuale. Avem peste 4 mp pe intre 
fiecare persoana, avem distanţarea corecta, avem dezinfectant, masti si mânuşi pune la 
dispoziţie, dar inainte de a incepe şedinţa, as vrea sa avem o discuţie cu cei 7 iniţiatori ai 
acestei şedinţe extraordinare.”

Doamna secretar general:’’Astăzi, prin registratura Primăriei Fagaras, la orele 
13:15 a fost inregistrata o adresa din partea dl.Colibas Mihai Madalin, avand ataşata si o 
adeverinţa medicala prin care ne aduce la cunoştinţa ca astazi nu se poate prezenta la aceasta 
şedinţa extraordinara. Eu am obligaţia sa va aduc la cunoştinţa acest aspect si sa ne 
organizam puţin. Puteti sa vizualizaţi aceste documente care doriţi.”

Domnul B iza:”Stiu ca are probleme cu rinichii dl.Colibas, dar mai multe informaţii 
nu cunosc in acest sens.”

Domnul primar:” Eu o sa va spun despre ce este vorba. Noi am convocat aceasta 
şedinţa extraordinara de consiliul local, asta ca sa nu se ajunga la vreo concluzie ca noi
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executivul nu organizam aceasta şedinţa extraordinara de consiliul local. După cum vedeţi, 
sunt afara cetateni care asteapta sa intre in sala de şedinţe, dar nu le putem permite sa intre 
pentru ca nu exista spaţiu adecvat. Daca m-ati fi intrebat pe mine, as fi organizat aceasta 
şedinţa intr-un spaţiu mult mai mare pentru ca este o şedinţa destul de importanta. Ordinea 
de zi convocata de cei 7 consilieri locali este următoarea: 1. Depunerea jurământului de către 
consilierul local ales pe lista de supleanţi, consilier validat de către Judecătoria Fagaras; 
2.Alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al Municipiului Fagaras; 3. Alegerea 
viceprimarului Municipiului Fagaras; 4.Aprobarea numărului, denumirii si componentei 
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Fagaras. Eu cred ca ordinea de 
zi ar trebui s-o revizuiţi, datorita faptului ca in data de 30 octombrie 2020 a intrat in vigoare 
Ordonanţa de Urgenta nr.190/28.10.2020 care spune la Articol unic, alin 7 următoarele:” 
alegerea vicepreşedinţilor de consilii judeţene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor 
Municipiului Bucureşti, se va face după validarea tuturor mandatelor si depunerea 
jurământului, in condiţiile legii, de către toti consilierii judeteni/locali.” Noi, in momentul 
de fata, nu intrunim cadrul legal pentru a avea pe ordinea de zi punctul 3 de pe ordinea de zi, 
respectiv, proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Municipiului Făgăraş ( scrie in 
lege foarte clar si trebuie respectata legea) si, punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, proiect 
de hotarare privind alegerea pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, 
a unui număr de 6 comisii de specialitate, pe domenii de activitate. La acest proiect de 
hotarare trebuie sa va gândiţi ca tot in Codul administrativ se spune clar ca fiecare consilier 
local trebuie sa faca parte dintr-o comisie de specialitate a consiliului local.In acest moment, 
nu avem un consilier local validat. Nu puteti adopta o hotarare a consiliului local asupra 
comisiilor de specialitate a consiliului local. Trebuie sa lasati un loc neocupat, comisiile nu 
sunt legal constituite. Daca alegeţi alt consilier local, când vine consilierul local respectiv, 
sunteti obligati sa il includeţi intr-o comisie de specialitate a consiliului local si sa scoateţi pe 
altcineva din comisie. Adică pur si simplu ne facem de lucru si eu cred ca populaţia vrea sa ne 
vada seriosi si sa luam deciziile cele mai bune. Eu cred ca cei 7 iniţiatori ar trebui sa ia o 
hotarare in momentul de fata: ce se poate adopta astazi de pe ordinea de zi a şedinţei. Eu cred 
ca punctul 1 de pe ordine de zi- Depunerea jurământului de către consilierul local ales pe lista 
de supleanţi, consilier validat de către Judecătoria Fagaras, nu se poate realiza, punctul 2- 
Alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al Municipiului Fagaras, se poate realiza 
astazi, punctul 3- Alegerea viceprimarului Municipiului Fagaras, nu se poate realiza si 
punctul 4- Aprobarea numărului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Fagaras, nu se poate realiza. As vrea sa va reamintesc ca tot 
Codul administrativ spune ca in fiercare luna se organizează şedinţa ordinara a consiliului 
local. Stiti foarte bine ca exista o cutuma a Municipiului Fagaras in care, in fiecare ultima zi 
de joi a fiecărei luni, se organizează şedinţa ordinara. V-am si spus la şedinţa de validare care 
a avut loc la Cetatea Fagaras, ca la sfârşitul lunii noiembrie a.c., vom avea şedinţa ordinara. 
Haideţi sa fim nişte oameni seriosi si vom organiza şedinţa in bune condiţii. O vom organiza 
intr-un spaţiu adecvat, iar dvs.va puteti organiza in asa fel incat lucrurile acestea sa nu ne mai 
impiedice. Astazi alegeţi preşedintele de şedinţa, in data de 26 noiembrie a.c. exista 
posibilitatea legala ca un preşedinte de şedinţa sa conducă şedinţa si mergem mai departe. 
Nu cred ca este o situaţia excepţionala ca aceasta şedinţa de astazi sa fie convocata in şedinţa 
extraordinara pentru ca stiti foarte bine ca aceste şedinţe cu caracter extraordinar sau de 
indata, sunt lucruri care nu pot fi aşteptate. Nu este cazul in momentul de fata sa ne grăbim. 
Va rog sa discutaţi intre dvs.si inainte sa incepem şedinţa, sa propuneţi.”

Domnul Popa 0:”Eu propun din start sa excludem de pe ordinea de zi cele trei 
puncte pe care dl.primar le-a enumerat ( punctele 1, 3 si 4), si spune ca nu exista cadru legal 
pentru a fi adoptate.Nici mie nu mi se pare normal sa aflu direct din spaţiul public de 
convocarea acestei şedinţe extraordinare, ca o parte din colegii consilieri locali convoacă 
alegerea viceprimarului municipiului Fagaras fara nicio consultare cu noi. Oare nu era 
frumos sa fim anunţaţi cu totii? Moral, nu mi se pare corect modul cum au procedat. Aşadar, 
propun sa ramana sa se dezbata astazi doar punctul 2 - alegerea preşedintelui de şedinţa a 
Consiliului local al Municipiului Fagaras, iar celelalte puncte de pe ordinea de zi ((punctele 1, 
3 si 4), sa fie excluse de pe ordinea de zi.”
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Domnul primar: ”Va rog ca iniţiatorii sa decidă.”

Domnul Darău:”Mi se pare cel puţin imoral sa aduceţi in discuţie urgenta sau lipsa 
urgentei acestei şedinţe. Suntem la o luna si jumătate de la alegerile locale si nu avem un 
consiliu local functional. Grupul iniţiatorilor solicita o pauza in care sa ne consultam cu 
juriştii. O sa vedem daca este legal sau nu ca aceste puncte de pe ordinea de zi sa ramana sau 
nu pe ordinea de zi. In procesul-verbal al acestei şedinţe, de către secretarul general al 
municipiului, vor trebui puse argumentele juridice, inclusiv dovada medicala a dl.consilier 
local Colibas pentru care nu se pot vota unele proiecte de hotarari.”

Domnul primar:’’înainte sa luaţi o pauza, as vrea sa va spun ca după alegerile 
locale, consiliul local se constituie după validarea prin hotarare judecătoreasca, adica aceste 
hotarari judecătoreşti au fost date după alegerile locale, iar Consiliul Local Fagaras este 
functional in momentul de fata. Deci, nu exista niciun impediment pentru a nu fi functional 
Consiliul Local Fagaras. Prima şedinţa după şedinţa de validare, a depunerii jurământului, va 
fi la sfârşitul lunii noiembrie a.c. Nu au trecut 2-3 luni de zile sa nu se constituie şedinţa. Am 
rugamitea sa nu ajunga in spaţiul public o idee ca n-ar fi functional Consiliul Local Fagaras. 
In momentul de fata este functional Consiliul Local Fagaras.

Domnul Cupu:”A trecut o luna si jumătate cum a spus si dl.Darău. Cred ca sunt 
probleme stringente care trebuie discutate cat mai repede. De aceea am convocat aceasta 
şedinţa impreuna cu ceilalţi colegi iniţiatori de-ai mei de la P.N.L. si U.S.R. PLUS. 
Rugămintea mea este sa lasam deoparte campania electorala. Cer, ca si colegul Darău, sa 
luam o pauza pentru a ne consulta.”

Domnul primar:”Putem lua data de când Consiliul Local Fagaras a fost legal 
constituit, adica din data de 2 noiembrie a.c. In luna noiembrie a.c. nu am avut şedinţe de 
consiliul local. Adica, noi vom avea şedinţa de consiliul local, Consiliul Local Fagaras este 
functional. Nu vad urgenta si nu este micio campanie electorala. Aşadar, va rog sa decideţi 
pentru ca doamna secretar general al municipiului nu va consemna in procesul-verbal al 
acestei şedinţe, ci chiar in hotarare. Eu cred ca nu sunteti dispusi sa incalcati legea de la 
prima şedinţa a consiliului local, cu toate ca aceasta şedinţa este extraordinara.V-am citit 
ordonanţa de urgenta nr.190/2020, v-am citit ea este in vigoare. Eu cred ca puteati ştii 
lucrurile acestea. Dumneavostra decideţi si ceilalţi consilieri locali isi pot spune opinia.”

Se ia o pauza pentru ca cei 7 iniţiatori care au convocat aceasta şedinţa extraordinara 
sa se consulte.

Domnul primar: ”Dupa o pauza in care cei 7 iniţiatori care au convocat aceasta 
şedinţa extraordinara s-au consultat, as vrea sa intreb daca retrageti punctele 1, 3 si 4 de pe 
ordinea de zi?”

Domnul Darău:”In urma discuţiilor in pauza, cu grupul iniţiatorilor, am decis sa 
păstrăm ordinea de zi asa cum este , solicitând doamnei secretar general al municipiului ca 
atunci când ajungem la fiecare punct de pe ordinea de zi, sa-si exprime punctul de vedere 
legat de legalitate. Ştim si noi ca punctele 1 si 3 de pe ordinea de zi nu vor putea sa se 
finalizeze. Aceste lucru va fi impreuna cu cadrul legal, consemnat in procesul-verbal de către 
doamna secretar general al municipiului.Asa s-a convocat aceasta şedinţa a consiliului local. 
Nu este vina noastra ca un membru al Consiliului Local Fagaras lipseşte. înţeleg ca nici nu a 
solicitat sa participe la şedinţa, online.Legat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local 
Fagaras, vorbim de şedinţa ordinara. Pentru a vota proiecte de hotarari, trebuie sa existe
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nişte avize ale comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nu cred ca putem sa intram intr- 
o şedinţa de consiliului local funcţionala fara avize ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local. In concluzie, noi ne păstrăm exact aceeaşi ordine de zi peopusa de noi, cu 
care am convocat aceasta şedinţa extraordinara a Consiliului Local Fagaras.”

Domnul primar:’’Deci, si dvs.recunoasteti ca punctele 1 si 3 de pe ordinea de zi nu 
pot fi supuse la vot spre aprobare, dar totuşi vreţi sa fie supuse la vot. Referitor la comisiile de 
specialitate ale consiliului local, comisiile sunt consultative.”

Domnul Popa 0:”Mai am o propunere. Sa votam daca raman sau nu aceste proiecte 
de hotatari pe ordinea de zi.”

Domnul primar:’’Aşadar, incepem şedinţa extraordinara. Sunt doua propuneri: 
prima - sa se păstreze aceasta ordine de zi asa cum a fost convocata, propunere făcută de dl. 
Darău impreuna cu ceilalţi iniţiatori si a doua -  sa se excludă de pe ordinea de zi punctele 1, 3 
si 4, propunere făcută de dl.Popa Ovidiu.”

Domnul primar: Supune la vot prima propunere, a dl. Darău impreuna cu ceilalţi 
iniţiatori - sa se păstreze aceasta ordine de zi asa cum a fost convocata si se aproba cu 9 voturi 
pentru si 8 abţineri (17 consilieri prezenţi).

Domnul primar: Supune la vot a doua propunere, a dl. Popa Ovidiu - sa se excludă 
de pe ordinea de zi punctele 1, 3 si 4 si se respinge cu 6 voturi pentru , 9 impotriva si 2 
abţineri (17 consilieri prezenţi).

Domnul N egrila:”Daca tot exista o ordine de zi, haideţi sa votam fiecare punct in 
parte, daca sa ramana sau nu pe ordinea de zi.”

Doamna secretar general:’’Deja s-a exercitat votul.”

Domnul Darău:” S-a aprobat sa se păstreze ordinea de zi ordinea de zi cu un 
procent de 50% plus 1 din cei prezenţi.”

Domnul p rim ar:”In tegula. In urma votului, s-a aprobat prima varianta propusa de 
dl. Darău impreuna cu ceilalţi iniţiatori, cu toate ca au fost 9 voturi pentru.”

Domnul primar: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Depunerea jurământului 
de către consilierul local ales pe lista de supleanţi, consilier validat de către Judecătoria 
Fagaras, respectiv, al dl. Colibas Mihai-Madalin.”

Dom nul Butunoiu:”Dar nu avem ce vota deoarece nu exista obiectul lui.”

Domnul Darău:”La primul punct de pe ordinea de zi trebuie consemnat de către 
doamna secretar general al municipiului de ce nu se poate depune jurământul astazi, cu acea 
dovada medicala a dl.Colibas.”
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Doamna secretar general:”Daca ati introdus pe ordinea de zi acest punct, stiti ca 
orice proiect de hotarare introdus pe ordinea de zi se materializează prin vot printr-o 
hotarare a consiliului local de aprobare sau o hotarare a consiliului local de respingere. La 
acest moment, depunerea de juramant nu se poate realiza, fiind bolnav si nu necesita nicio 
hotarare a consiliului local jurământul.”

Domnul Darău:” Doamna secretar general, va rog sa ne spuneţi baza legala si cu 
privire la adeverinţa medicala a dl.Colibas.”

Doamna secretar general:” Dumneavoastră ati făcut convocarea. Trebuia sa faceţi 
lucrul acesta.”

Domnul primar:” Domnul Darău, dvs. impreuna cu ceilalţi iniţiatori ati făcut 
proiectul de hotarare in acest sens.”

Domnul Cupu:”Am rugămintea ca la fiecare punct in parte al ordinii de zi, doamna 
secretar general, sa ne spuneţi cadrul legal.”

Doamna secretar general:”Cu privire la dl.Colibas, consilier local validat la acest 
moment, in data de 2 noiembrie a.c., incheierea judecătoreasca am primit-o după 
desfasurarea şedinţei de ceremonie. Ni s-a comunicat ca lipseşte dl.Colibas de la şedinţa prin 
aceasta adeverinţa medicala eliberata. Eu nu am calitatea profesionala sa interpretez codurile 
si un diagnostic de pe aceasta adeverinţa medicala.De aceea, va spun , pun la dispoziţie, 
aduc la cunoştinţa, s-a inregistrat aceasta cerere si adeverinţa medicala astazi la orele 13:15 la 
registratura Primăriei Fagaras. Apreciez ca civilizat era, prevederea legala la acest moment pe 
Codul administrativ, atunci când exista o ordine de zi, daca sunt anumite discuţii pe punctele 
de pe ordinea de zi, sunt doua modalitati: una, de scoatere de pe ordinea de zi a unui proiect 
de hotarare cu acordul iniţiatorilor si a doua, daca nu indeplineste condiţiile legale. In ce 
baza legala apreciaţi la acest moment ca ne incadram?”

Domnul Cupu:”Ca nu ne incadram, exact cum ati spus dvs.”

Doamna secretar general:”Dar ati aprobat ordinea de zi. Suntem civilizaţi intr-o 
şedinţa publica. Supuneţi dvs.la vot amanarea proiectului de hotarare pana la următoarea 
data.”

Domnul Cupu:”Propun amanarea primului punct de pe ordinea de zi.”

Domnul primar: Supune la vot amanarea punctului 1 de pe ordinea de zi si se 
aproba in unanimitate (17 consilieri prezenţi), cu 18 consilieri in funcţie.

Doamna secretar general:” Asa este cel mai frumos si legal pentru ca prevederea 
legala spune foarte clar: „daca nu se indeplinesc condiţiile legale sau, cu acordul 
iniţiatorului”. Fiind un grup de iniţiatori, aceasta este prevederea din Codul administrativ, 
art.135, alin.6.”
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Domnul primar:”Asadar, in urma votului s-a amanat acest prim punct de pe 
ordinea de zi.”

Domnul primar: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Alegerea preşedintelui 
de şedinţa a Consiliului local al Municipiului Fagaras.”

Domnul primar:” Exista o cutuma la nivelul Municipiului Fagaras si a Consiliului 
Local Fagaras ca un preşedinte de şedinţa a consiliului local sa fie ales in ordine alfabetica, 
cate 1 luna de zile. Propunerea mea si intrebarea in calitate de primar: credeţi ca este in 
regula, adica sa luam in ordine alfabetica si ca perioada sa fie cate o luna de zile fiecare 
consilier load ca preşedinte de şedinţa?”

Domnul Cupu:”Eu propun sa fie pentru 3 luni de zile si ca preşedinte de şedinţa il 
propun pe dl.Negrila Ion.”

Domnul Butunoiu:”Intr-o luna de zile pot fi mai multe şedinţe de consiliul local?” 

Domnul Stengel:”Da.”

Domnul Popa 0:”Eu susţin propunerea dl.primar. Ganditi-va, dragi colegi, ca in 3 
luni de zile ca si preşedinte de şedinţa efectiv nu poţi sa lipseşti de la nicio şedinţa a 
consiliului local. De 12 ani de zile funcţionam sub acelaşi sistem. începem in ordine 
alfabetica, cu litera A la consilieri locali pana la sfârşitul alfabetului si fiecare consilier local, 
cate o luna de zile preşedinte de şedinţa.Sunt foarte multe documente de semnat si este foarte 
greu timp de 3 lun8i de zile astfel.”

Domnul Cupu:”Imi retrag propunerea mea.”

Domnul Negrila:”Si eu cred ca o luna de zile este suficienta pentru ca un consilier 
local sa fie preşedinte de şedinţa pentru ca sunt foarte multe documente de semnat, asa cum 
spunea si dl. Popa O.”

Domnul Gavrila Dan:”Propun perioada de o luna de zile si ca preşedinte de şedinţa 
il propun pe dl.Darău.”

Domnul primar:"Aşadar, sunt doua propuneri: prima -  in ordine alfabetica si cate 
o luna de zile ca durata, fiecare consilier local, propunere făcută de mine, de dl.Popa Ovidiu si 
de dl.Negrila Ion, iar a doua propunere, a dl. Gavrila Dan -  perioada de o luna de zile si 
dl.Darau sa fie preşedinte de şedinţa si mai departe cum va fi după dânsul, in ordine 
alfabetica sau cum?”

Domnul Gavrila Dan:”Continuam cu următorul după dl. Darău.”

Domnul primar: "Supune la vot prima propunere, respectiv, in ordine alfabetica si 
cate o luna de zile ca durata fiecare consilier local, propunere făcută de mine, de dl.Popa
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Ovidiu si de dl.Negrila Ion si se aproba cu 11 voturi pentru si 6 abţineri (17 consilieri prezenţi) 
din 18 consilieri in funcţie.”

Domnul primar:”In urma votului, s-a aprobat prima varianta, iar după ordinea 
alfabetic, doamna consilier local Aldea Iuliana este Iun noiembrie a.c. preşedinte de şedinţa.”

Domnul Lascu:”In ordine alfabetica, dar nu contează de la ce litera incepem.”

Domnul prim ar:”Dl.Lascu, ordinea alfabetica incepe de la litera A.”

Domnul primar: O invita pe doamna consilier local Aldea Iuliana pentru a conduce 
in continuare aceasta şedinţa extraordinara a consiliului local, avand calitatea de preşedinte 
de şedinţa pentru luna noiembrie 2020.

Doamna secretar general:"Trebuie sa se aleaga si un supleant, un locţiitor . In 
contextul in care intervine o prpblema a preşedintelui de şedinţa, tine locul suplenatul, iar in 
cazul nostru, următorul in ordine alfabetica după doamna Aldea Iuliana, este dl. consilier 
local Biza Radu Stelian. Trebuie sa votam si persoana, atat in cazul preşedintelui de şedinţa, 
cat si in cazul supleantului.”

Doamna preşedinte:’’Aşadar, la acest punct de pe ordinea de zi, trebuie sa votam 
numele persoanelor in ordine alfabetica, cum s-a votat propunerea sau daca aveţi si alte 
propuneri.”

Domnul Popa 0:”Eu propun ca preşedinte de şedinţa sa fie doamna consilier local 
Aldea Iuliana, iar ca supleant, pe dl. consilier local Biza Radu Stelian.”

Doamna preşedinte:’’Supune la vot aceasta propunerea dl.Popa O. si se aproba cu 
7 voturi pentru si 10 abţineri (17 consilieri prezenţi)

Domnul Cupu:"Propun ca preşedinte de şedinţa sa fie dl. consilier local Darău, iar 
ca supleant, pe dl. consilier local Gavrila Dan.”

Doamna preşedinte:’’Supune la vot aceasta propunerea dl.Cupu. si se aproba cu 7 
voturi pentru si 10 abţineri (17 consilieri prezenţi)

Domnul Darău:"Propun sa ramana valabila prima varianta, respectiv, cea propusa 
de dl.Popa O. : preşedinte de şedinţa sa fie doamna consilier local Aldea Iuliana, iar ca 
supleant, pe dl. consilier local Biza Radu Stelian.”

Doamna preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare, prima varianta, 
propunere făcută de dl.Popa O., ca urmare a algoritmului stabilit şi aprobat în ordine 
alfabetică : preşedinte de şedinţa sa fie doamna consilier local Aldea Iuliana, iar ca supleant, 
pe dl. consilier local Biza Radu Stelian si se aproba cu 16 voturi pentru si o abţinere:d-na 
Aldea Iuliana (17 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea nr.247/13.11.2020.

Doamna preşedinte:Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Alegerea 
viceprimarului Municipiului Fagaras.”
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Doamna preşedinte: ”Mai devreme. In şedinţa s-a menţionat faptul ca nu se poate 
adopta o hotarare de consiliul local, datorita Ordonanţei de Urgenta nr.190/28.10.2020, 
art.unic, alin.7.”

Domnul Lascu:”Propun amanarea pana la următoarea şedinţa, datorita Ordonanţei 
de Urgenta nr.190/28.10.2020, art.unic, alin.7.”

Doamna preşedinte: Supune la vot amanarea punctului 3 de pe ordinea de zi si se 
aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenţi si 18 consilieri in funcţie).

Doamna preşedinte:Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Aprobarea 
numărului, denumirii si componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Municipiului Fagaras.”

Discuţii, intrebari?

Domnul Popa O:"Propun sa amanm si acest punct 4 de pe ordinea de zi. Avem doi 
colegi lipsa de la şedinţa si nu putem decide in numele dânsilor intr-o comisie in care ei poate 
nu doresc sa faca parte din ea. Legea spune clar ca trebuie sa facem parte fiecare consilier 
local din cel puţin 2 comisii de specialitate ale consiliului local. După ce vor fi toti colegii 
consilieri locali prezenţi, se pot forma aceste comisii de specialitate ale consiliului.”

Domnul Negrila:"Doamna secretar general, nu am putea sa alegem acum cu cei 
prezenţi comisiile de specialitate ale consiliului local, iar la şedinţa ordinara sa completam 
comisiile de specialitate ale consiliului local si cu cei doi colegi consilieri locali care lipsesc 
astazi?”

Domnul primar: "Cum votez de exemplu, un proiect de hotarare când exista locuri 
vacante? Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras nu sunt constituite.”

Domnul Negrila:”Dar daca apar proiecte de hotarari, putem sa intrunim tot 
consiliul local inainte de şedinţa.”

Domnul primar:’’Exact. Aceasta este ideea.”

Domnul Cupu:”Eu propun sa ne explice doamna secretar general daca se pot 
constitui comisiile de specialitate ale consiliului local.”

Doamna secretar general:’’Prevederea legala privind constituirea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local are in vedere cativa parametrii. Cel puţin, fiecare membru al 
Consiliului Local Fagaras sa faca parte dintr-o comisie de specialitate a consiliului local, 
maxim in 3 comisii de specialitate ale consiliului local. Se are in vedere ca si regula, opţiunea 
fiecăruia, pregătirea profesionala si o experienţa in domeniu. ( art. 124 din Codul 
administrativ).”

Domnul Cupu:”Inca o data va intreb, doamna secretar general, suntem in măsură 
sau nu sa formam, sa alegem membrii in comisiile de specialitate ale consiliului local?”
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Doamna secretar general:”Noi, la acest moment avem ca si propuneri, un număr 
de 6 comisii de specialitate ale consiliului local. Atunci când se formează comisiile de 
specialitate ale consiliului local, deciziile se iau cu jumătate plus 1.”

Domnul Cupu:”Asadar, doamna secretar general, da sau nu?”

Doamna secretar general:”V-am răspuns.”

Domnul primar:”Din punct de vedere juridic, fiecare consilier local trebuie sa faca 
parte dintr-o comisie de specialitate a consiliului local. Dl.consilier local Colibas este la 
jumatatea validării mandatului de consilier local. A fost validat de către judecătorie si trebuie 
sa depună jurământul. Pe data de 26 noiembrie a.c., probabil la şedinţa ordinara, acest 
consilier local Colibas va veni la şedinţa. Avem o problema cu comisiile de specialitate ale 
consiliului local pentru ca el trebuie sa faca parte dintr-o comisie de specialitate a consiliului 
local, conform legii. Nu va incapatanati sa ajungem intr-o situaţie de neiesit din punct de 
vedere al tehnicii legislative.”

Domnul Darău:”Di punctul meu de vedere, am profitat de pauza avuta astazi in 
cadrul acestei şedinţe si am consultat un jurist si astazi, Consiliul Local Fagaras este compus 
din 18 consilieri locali. Acel domn consilier local Colibas poate sa nu se prezinte o luna,doua, 
trei luni de zile, dar noi avem alta treaba de făcut aici. Ne vom intalni in şedinţa ordinara in 
care va trebui sa avem comisii de specialitate ale consiliului local, sa dam avize ale comisiilor 
de specialitate ale consiliului local proiectelor de hotarari. Doamna consilier local Suteu, imi 
pare rau ca lipseşte si dânsa. Ştiu ca se afla in izolare, dar avea posibilitatea sa solicite, 
conform acelei ordonanţe, participarea la şedinţa de astazi, prin mijloace electronice. Deci, 
propunerea mea este sa intram pe dezbaterea in comisiile de specialitate ale consiliului local, 
sa stabilim exact cum se spune in ordinea de zi, numărul, atribuţiile si componenta lor, iar 
dl.consilier local Colibas, după ce va depune jurământul, ii vom acorda nişte discuţii cu 
privire la doua locuri in comisiile de specialitate ale consiliului local. Si comisiile de 
specialitate ale consiliului local, ca sa nu intram intr-un haos juridic, asa cum spune 
dl.primar, vor funcţiona legal pana la acel moment in care dl.consilier local Colibas isi va 
depune jurământul si după depunerea jurământului, respecatm Codul administrativ si vom 
putea continua sa funcţionam fara niciun fel de haos. Altfel, putem sa nu avem constituite Si 
comisiile de specialitate ale consiliului local mult timp daca va mai lipsi cineva intre timp de 
la şedinţe.”

Domnul primar:’’Interpretarea unora in favoarea lor nu este in regula sa fie pusa in 
fata noastra si a populaţiei. Doamna consilier local Suteu poate fi propusa in comisiile de 
specialitate ale consiliului local pentru ca dânsa este validata si de către judecătorie si, a si 
depus jurământul. Dl.consilier local Colibas nu poate fi propus in comisiile de specialitate ale 
consiliului local. Aceasta propunere de a introduce pe consilieri locali in comisii de 
specialitate ale consiliului local, ca pe urma acei consilieri locali sa tina locul dl. consilier local 
Colibas, nu imi vine sa cred ca s-a făcut aceasta propunere la momentul de fata. Codul 
administrativ obliga ca fiecare consilier local sa faca parte dintr-o comisie de specialitate a 
consiliului local. Nu poate un consilier local sa fie intr-o comisie de specialitate a consiliului 
local pana la 3 comisii de specialitate ale consiliului local, ci obliga sa fie intr-o comisie de 
specialitate a consiliului local si are dreptul sa fie in maxim 3 comisii de specialitate ale 
consiliului local. Daca in acest moment, dl. consilier local Colibas nu este propus, când vine 
dânsul, va veni pe un loc vacant probabil, ca altfel nu imi explic.”

Domnul Popa 0:”D1. Darău, in următoarea şedinţa daca constata ca doamna 
consilier local Suteu si dl. consilier local Colibas n-o sa-si dorească sa faca parte dintr-o 
anumita comisie de specialitate a consiliului local in care ii propunem noi si nu sunt de acord 
cu comisia respectiva, ce propuneţi? Sa refacem toate comisiile de specialitate ale consiliului
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local? Nu Înţeleg de ce este atata urgenta. Daca dvs. de exemplu, veniţi cu un proiect de 2 
mil.de euro pentru fagaraseni, ne putem intruni toti consilierii locali, dacem o comisie 
reunita si putem aviza acel proiect. Nu este nicio problema.”

Domnul D arău:”Cum am mai spus: Consiliul Local Fagaras este compus din 18 
consilieri locali. Vom distribui deocamdată 18 consilieri locali in comisiile de specialitate ale 
consiliului local. Faptul ca doamna consilier local Suteu nu participa astazi, este alegerea 
dânsei. Avea posibilitatea online sa participe.”

Domnul Negrila:”Eu as face alta propunere. Haideţi sa formam acum macar in scris 
aceste comisii de specialitate ale consiliului local, iar in şedinţa următoare il mai repartizam 
si pe dl. consilier local Colibas si validam comisiile de specialitate ale consiliului local.”

Domnul Popa 0:”Eu sunt de acord cu propunerea dl. Negrila.”

Domnul Lascu:”Noi am putea sa aprobam astazi doar numărul si denumirile 
comisiilor de specialitate ale consiliului local, pentru ca, probabil vor aparea la şedinţa 
următoare multe proiecte de hotarari care sunt urgente, unele inca din vara, iar la şedinţa 
următoare sa stabilim exact componenta ca si persoane in comisiile de specialitate ale 
consiliului local.”

Domnul Popa 0:”Da. Este in regula asa.”

Doamna preşedinte:”Asadar, avem mai multe propuneri in acest sens.

Doamna preşedinte:Supune la vot propunerea dl.Lascu, respectiv, de a se discuta 
si aproba numărul si denumirile comisiilor de specialitate ale consiliului local deocamdată si 
se aproba cu 16 voturi pentru si o abţinere (17 consilieri prezenţi si 18 consilieri in funcţie).

Doamna preşedinte:’’Prima comisie de specialitate a consiliului local din anexa 
proiectului de hotarare este Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului unde trebuie sa votam numărul si 
denumirea comisiei de specialitate a consiliului local, daca raman asa, in forma iniţiala sau se 
modifica.”

Domnul Darău:’’Analizând activitatea din ultimii ani ale comisiilor de specialitate 
ale consiliului local, am observat ca sunt cateva comisii estrem de vaste. Pe langa aceasta, am 
informaţia ca de multe ori la comisii era greu sa se intruneasca cvorumul necesar desfăşurării 
comisiilor. Vad ca cele mai importante comisii de specialitate au 7 membrii. Propunerea mea 
este ca aceste comisii sa treaca la un număr de 5 membrii si propun si cetave schimbări 
privind denumirea si atribuţiile si anume: La Comisia nr.i, respectiv, Comisia de studii, 
prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al 
municipiului, administrarea domeniului public şi privat al municipiului este pusa alaturi de 
buget finanţe, in schimb, la Comisia nr.2, respectiv, Comisia de organizare şi dezvoltare 
urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, avem comisia de organizare şi dezvoltare 
urbanistică. Mi se pare evident ca administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
sa fie parte a Comisiei nr.2, alaturi de organizare şi dezvoltare urbanistică realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură.
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A doua propunere, la Comisia nr.4, respectiv, Comisia pentru activităţi ştiinţifice, 
învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement este o comisie 
foarte mare.Propunerea mea este sa impartim aceasta comisie in doua comisii si anume :

1. ) sănătate, protecţie socială si problemele minorităţilor ( de la Comisia nr.5, 
respectiv, Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor).

2. ) activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sportive şi de agrement.

Va atrag atentia ca aceste subiecte: sanatate, protecţie sociala, problemele 
minorităţilor si educaţie sunt subiecte foarte vaste. Daca dvs.credeţi ca 5 sau 7 membrii se pot 
ocupa de o singura comisie, eu cred ca nu. In privinţa numărului, propunerea mea este ca in 
comisiile cele mai importante, adica in nr.de 6, viitoarele 7 comisii, sa aiba 5 membrii si 
respectiv, comisiile de astazi, adica, Comisia nr.3, respectiv, Comisia pentru servicii publice, 
pentru comerţ şi agricultură si Comisia nr.6, respectiv, Comisia de turism, relaţii externe şi 
integrare europeană din anexa proiectului de hotarare, sa aiba cate 7 membrii/’

Doamna preşedinte:” Mulţumesc! Alte propuneri?”

Domnul primar: ”Nu toti ştim ca aceste comisii de specialitate ale consiliului local 
sunt consultative. In aceste comisii se analizeaza toate proiectele pe care le propun primarul 
si consilierii locali si asa cum s-a spus si mai devreme, sunt domenii destul de vaste si de ce sa 
nu faca fata consilierii locali acestor comisii, de ce sa se micşoreze aceste comisii ca si număr? 
Eu cred ca ar trebui lasate cu un număr mai mare pentru ca toate partidele politice ar vrea sa 
faca parte din aceste comisii. Restrângând foarte mult numărul, daca va uitati după procentul 
si algoritmul pe care ni-1 da legea, unele partide politice nu vor prinde niciun loc in comisii. 
Aceste comisii si din anul 2016 de când am fost eu primar al Municipiului Fagaras, au ramas 
aceleaşi pentru ca funcţionalitatea lor a fost buna. Daca vorbim de patrimoniu, cred ca ar 
trebui sa ramana la comisia de buget finanţe pentru ca acel patrimoniu este inregistrat de 
foarte multe ori in contabilitatea Primăriei si a Municipiului Fagaras; ele sunt corelate. 
Organizarea teritoriului de urbanismm intr-adevar, tine de patrimoniul pe care-1 are 
municipalitatea, dar acolo vin dezbătute proiecte de dezvoltare din punct de vedere bugetar, 
financiar, ceea ce se lucrează pe patrimoniul municipalităţii. In rest, cealalta comisie de 
cultura, nu ştiu daca ar trebui despărţită. Ar insemna ca trebuie făcută inca o comisie, a 7-a 
comisie. Aici dvs.decideţi. Nu cred ca am lipsit de la doua comisii de specialitate ale 
consiliului local in mandatul trecut si nu am intalnit niciodată ca in comisii sa nu se 
intruneasca cvorumul necesar pentru a se putea desfasura comisiile.”

Domnul Popa 0:”La propunerea dl.Darău, daca propune o a 7-a comisie de 
specialitate a consiliului local, nu am nimic impotriva, dar ca si număr de consilieri locali eu 
as laşa acelaşi număr ca si pana acum. Intrând un proiect de hotarare spre exemplu, la cel 
puţin doua comisii din 7 membrii, persoana care a intocmit proiectul de hotarare poate sa 
vina in aceste comisii sa ne explice despre ce este vorba si automat explica la 7 membrii odata 
si daca sunt doua comisii a cate 7 membrii, explica la 14 membrii, deci ii cuprinde pe 
majoritatea.”

Domnul Darău:”Privind argumentul dl.primar, cu numărul de locuri, am propus 
diminuarea numărului de locuri pe fiecare comisie pentru ca daca se vrea infiintarea unei 
comisii in plus, pe structura veche erau 38 locuri, iar pe scrtuctura noua, sunt 239, deci cu 
unul in plus. Dincolo de aceasta, cel puţin noi cei de la U.S.R. ne dorim sa se schimbe modul 
in care se derulează comisiile de specialitate ale consiliului local. Sa nu mai fie comisii de 5 
minute, rapide. Sunt şedinţe de comisii publice si ne dorim ca oamenii sa se specializeze cat 
mai bine.”
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Domnul Popa 0:”Nu mai induceţi i eroare lumea folosind termenii de „3 minute, 5 
minute comisii”. Va pot confirma toti colegii consilieri locali de aici mai vechi in consiliul 
local ca ne-a prin si ora 2 noaptea dezbătând proiectele in comisii de specialitate ale 
consiliului local. Dvs.ati indus in eroare lumea spunând ca noi suntem o „maşina de vot”. 
Toate discuţiile le-am purtat in comisii pana la ore târzii.”

Doamna Centiu:”Daca avem deja o practica in care comisiile de specialitate ale 
consiliului local au funcţionat foarte bine pana acum asa cum sunt prezentate in anexa 
proiectului de hotarare, propun sa ramana la fel aceste comisii, ca si pana acum. Sa nu le mai 
modificam in niciun fel, ca număr si ca denumire.”

Domnul Negrila:”Eu as fi de acord cu dl. Darău, cu privire la modificarea comisiei 
de cultura, ca si denumire. Apoi, trebuie sa stiti ca aceste comisii nu sunt publice. In comisii 
discutam boi si rezolvam problemele la nivelul comisiilor, tocmai in ideea in care in 
momentulo in care ajungem in plen, sa avem o hotarare unitara. De multe ori si colegii care 
au fost in vechiul consiliul local ştiu ca chiar stateam cu orele pe proiectele de hotarari si le 
dezbateam si incercam toate soluţiile viabile.”

Domnul primar: "Trebuie sa fim foarte atenti ca ati făcut o propunere a protecţiei 
sociale si minorităţilor si sanatatii intr-o singura comisie de specialitate. Poate fi 
discriminatorie aceasta afirmaţie.”

Domnul Negrila:"Sincer, eu nici nu m-am gândit la asa ceva, dar asa este.”

Domnul primar:”Nu ştiu de ce se doreşte modificarea lor, deoarece pana acum 
aceste comisii au funcţionat foarte bine asa cum sunt propuse.”

Domnul Negrila:”Da, asa este.”

Domnul Popa 0:”Asa este. Chiar au funcţionat foarte bine asa cum sunt ele 
prezentate in anexa proiectului de hotarare.”

Doamna preşedinte:"Avem doua propuneri in acest sens: prima, cea a dl.Darău 
expusa mai sus si a doua, cea iniţiala, prezentata in anexa proiectului de hotarare. „

Doamna preşedinte: Supune spre aprobare prima varianta propusa de dl. Darău si 
se respinge cu 8 voturi pentru si 9 abţineri (17 consilieri prezenţi si 18 consilieri in funcţie).

Doamna preşedinte: Supune spre aprobare a doua varianta, cea propusa in forma 
iniţiala si se aproba cu 9 voturi pentru 2 impotriva si 6 abţineri.

Doamna preşedinte: Supune spre aprobare pentru a ramane valabila forma 
iniţiala prezentata in anexa proiectului de hotarare cu privire la numărul membrilor 
comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 10 voturi pentru si 7 abţineri (17 
consilieri prezenţi si 18 consilieri in funcţie), adoptandu-se Hotararea 
nr.248/13.11.2020.

Doamna preşedinte:” Precizez faptul ca in şedinţa următoare a consiliului local, se 
va aproba componenta comisiilor de specialitate ale consiliului local.”
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Doamna preşedinte:Mulţumeşte pentru participare si declara inchise lucrările 
şedinţei.

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

PJ/PJ.
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