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PROCES-VERBAL

încheiat azi, 16 MAI 2019 in şedinţa 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 18:00.

Domnul preşedinte de şedinţă -  Poparad Gheorghe-Cosmin: anunţă că şedinţa este 
legal constituită, fiind prezenţi 14 consilieri, absenţi -5 consilieri: dl.Biza Radu, dl.Motoc 
Alexandru, dl.Negrila Ion, dl.Pintea Cornel si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar- Ciont 
Dan Valentin, d-soara secretar-Laura Elena Giunca, d-na Florina Peptea si d-na Laura 
Mihaiu-Compartiment Implementare Proiecte.

Domnul primar:”Pe langa cele 4 proiecte de hotarari de pe ordinea de zi, propun o 
suplimentare a ordinii de zi cu inca 4 proiecte de hotarari.”

Domnul preşedinte - Prezintă şi supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, 
după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.l din H.C.L. 132/2018 ca 
urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
"Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a 
Municipiului Făgăraş”.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 
131/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona 
industrială a Municipiului Făgăraş”.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.
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Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Fundaţia 
Comunitară Ţara Făgăraşului, în vederea organizării, desfăşurării şi a susţinerii financiare de 
la bugetul local, cu suma de 40.000 lei, a concursului caritabil de biciclete "Bikeathon Ţara 
Făgăraşului", ediţia a Vl-a, care va avea loc în data de 8 iunie 2019.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat în Dosar nr.1331/62/2019 în care 
Municipiul Făgăraş are calitatea de reclamant în contradictoriu cu dl.Mănduc Constantin 
Sorin, obiectul dosarului fiind pretenţii.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul 
Tribunalului Braşov.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 
122 /.2018 ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 pentru proiectul "Modernizarea 
Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul 
Făgăraş” -  cod SMIS 123133 şi încetarea efectelor H.C.L 9/2019.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 
/2018 în conformitate cu prevederile OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi 
extindere Şcoala Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş” şi încetarea efectelor H.C.L 10/2019.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 
124/2018 în conformitate cu prevederile O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare 
reţea de străzi urbane în Municipiul Făgăraş “ şi încetarea efectelor H.C.L nr. 11/2019 şi H.C.L nr. 
40/2019.

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte:Supune spre aprobare inscriera pe ordinea de zi si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind modificarea şi completarea art.l din H.C.L. 132/2018 ca urmare a actualizării 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea coridorului de 
mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraş”.

Doamna Florina Peptea- Compartiment Implementare Proiecte:”Văzând
prevederile H.C.L. 132/14.05.2018, a fost aprobată documentaţia tehnico-economica faza 
Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii ”Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a 
Municipiului Făgăraş’hAvând în vedere Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale 
cu nr. 14658/17.04.2019 transmisa de Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru pentru 
proiectul „Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrata in zona industriala a 
municipiului Făgăraş” cod SMIS 119358 -  selectat pentru finanţare, se solicita transmiterea 
Hotărârii Consiliului Local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice actualizată în 
urma etapei de evaluare şi selecţie.

Analizând documentaţia tehnico-economică faza Studiu de fezabilitate cu elemente de 
DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea coridorului 
de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului Făgăraş” actualizată în urma etapei 
de evaluare şi selecţie, urgenta aprobării proiectului de hotarare este justificata de termenul de 
transmitere a documentelor solicitate de Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru in etapa 
de precontractare, si anume 17.05.2019.

Analizând indicatorii tehnico-economici actualizaţi, propunem spre aprobare 
modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 132/14.05.2018 ca urmare a actualizării 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea coridorului de 
mobilitate urbana integrata in zona industriala a Municipiului Făgăraş”. Tin sa menţionez ca 
si următorul proiect de hotarare de pe ordinea de zi are legătură cu acest proiect de hotarare 
despre care v-am vorbit. Mulţumesc!”

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea 
nr.111/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 131/2018 ca urmare a actualizării 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea 
coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a Municipiului 
Făgăraş".
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Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea 
nr.112/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Fundaţia Comunitară Ţara 
Făgăraşului, în vederea organizării, desfăşurării şi a susţinerii financiare de la bugetul local, 
cu suma de 40.000 Iei, a concursului caritabil de biciclete "Bikeathon Ţara Făgăraşului", 
ediţia a Vl-a, care va avea loc în data de 8 iunie 2019.”

Domnul preşedinte:” La acest proiect de hotarare avem si o completare.”

Domnul Alexandru:”Cu privire la aceasta completare, vad aici menţionat amplasarea 
pentru camping, a unui duş si o toaleta. Puteti sa imi daţi detalii in acest sens pentru ce anume 
sunt acestea amplasate?”

Domnul primar:”Da. Este vorba de aproximativ 800 de participanţi si trebuie sa le 
asiguram condiţiile necesare celor care vin cu corturi.”

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu completarea 
acestuia si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se 
Hotararea nr.l 13/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat în Dosar nr.1331/62/2019 în care Municipiul Făgăraş are 
calitatea de reclamant în contradictoriu cu dl.Mănduc Constantin Sorin, obiectul dosarului 
fiind pretenţii.”

Domnul Alexandru:” Observ ca in cadrul referatului acestui proiect de hotarare este 
un paragraf in care se menţionează comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras. Nu 
era mai bine ca acest proiect de hotararesa fie discutat in aceste comisii ale Consiliului local 
in luna aceasta?

Doamna secretar:” Urgenţa este justificată de demersurile ce trebuie realizate cu 10 
zile (19.05.2019), înainte de termenul stabilit, adică, data de 29.05.2019. Aşadar, comisiile de 
specialitate ale Consiliului Local Fagaras sunt abia saptamana viitoare după data de 20 mai 
a.c., dar vom avea in vedere sa excludem din referat acel paragraf in carese menţionează 
comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras. Este doar o greşeala de redactare.”

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu acest amendament 
de a se sa exclude din referat acel paragraf in care se menţionează comisiile de specialitate ale 
Consiliului Local Fagaras si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri 
prezenţi), adoptandu-se Hotararea nr.114/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de 
reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.”
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Domnul Alexandru:”Si la acest proiect de hotarare as intreba care este urgenta?”

Doamna secretar:”Urgenţa este justificată de termenul de 20.05.2019. De aceea, am 
introdus pentru şedinţa extraordinara de astazi si acest proiect de hotarare.”

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea
nr.115/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre 
privind aprobarea modificării şi completării art. 2 si art.3 din H.C.L nr. 122 /.2018 ca urmare a 
aplicării prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 pentru proiectul "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a 
reţelei de străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş” -  cod SMIS 123133 şi 
încetarea efectelor H.C.L 9/2019.”

Doamna Laura Mihaiu- Compartiment Implementare Proiecte:” Având în vedere 
Scrisoarea de clarificare primită de la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru pentru 
proiectul cu titlul ”Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea 
creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”- cod SMIS 123133 selectat pentru finanţare, 
prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a proiectului în 
conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G nr. 
114/2018 şi ale Instrucţiunii 112/08.03.2019 publicata de Auroritatea de Management POR, 
Instrucţiunea AM POR nr. 112 din 08.03.2019 prevede ca :
"- pentru apelurile de proiecte lansate în cadrul POR 2014-2020 pentru care mai sunt proiecte 
în procesul de evaluare, selecţie si contractare care prevăd realizarea de obiective de 
infrastructura, O.I. va solicita actualizarea estimăilor bugetare legate de valoarea preconizată a 
achiziţiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, luând în considerare 
exclusiv prevederile art. 71 din OUG 114/2018.
- actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte documente relevante în baza 
prevederilor art. 71 din OUG 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de 
valoarea eligibilă şi/sau valoarea totala a proiectelor; actualizarea respectiva se realizează în 
limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauza putându-se încadra la 
secţiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil; în cazul în 
care acest lucru nu este posibil proiectul va deveni neeligibil ”
Analizând prevederile Ghidului Solicitantului care menţionează în cadrul secţiunii. 5.4.2 
Anexele obligatorii la momentul contractării
Luând în considerare anexa Buget proiect în conformitate cu cererea de finanţare pentru 
proiectul ”Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de străzi urbane în vederea 
creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş” completată şi asumată de către consultant 
MÂLEX ENGiNEERING SRL,
Propunem aprobarea modificării şi completării H.C.L nr. 122/2018 şi încetarea efectelor 
H.C.L 9/2019 după cum urmează:

- se aprobă modificarea şi completarea ART. 2 al H.C.L. nr. 122/2018 conform anexei 1 
parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

" se aprobă valoarea totală a proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”, în cuantum de 
21.174.097,23 lei (inclusiv TVA) dintre care 20.413.002,33 lei(inclusiv TVA) -  cheltuieli 
eligibile” .
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- se aprobă modificarea şi completarea ART. 3 al H.C.L. nr. 122/2018 conform anexei 
1 parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

-"se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 1.169.354,94 lei (inclusiv TVA), 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(761.094,90 lei), cât şi 
contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 408.260,04 , 
reprezentând cofinanţarea proiectului "Modernizarea Şcolii Gimnaziale nr.7 şi a reţelei de 
străzi urbane în vederea creşterii calităţii vieţii în Municipiul Făgăraş”.

- se aprobă încetarea efectelor H.C.L nr. 9 din 30.01.2019 . Tin sa menţionez ca si următorul 
proiect de hotarare de pe ordinea de zi are legătură cu acest proiect de hotarare despre care v- 
am vorbit. Mulţumesc!”

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea 
nr.116/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 123 /2018 în conformitate cu
prevederile OUG 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare şi extindere Şcoala 
Gimnazială nr. 7 -  Municipiul Făgăraş” şi încetarea efectelor H.C.L 10/2019.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea
nr.117/16.05.2019.

Domnul preşedinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării şi completării art. 1 din H.C.L nr. 124/2018 în conformitate cu
prevederile O.U.G. 114/2018 pentru obiectivul de investiţii “ Reabilitare reţea de străzi urbane în 
Municipiul Făgăraş “ şi încetarea efectelor H.C.L nr. 11/2019 şi H.C.L nr. 40/2019.”

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Domnul preşedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in 
unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri prezenţi), adoptandu-se Hotararea
nr.118/16.05.2019.

Domnul preşedinte:” In incheierea şedinţei extraordinare, dau cuvântul domnului 
consilier local Popa Ovidiu sa ne prezinte o adresa.

Domnul Popa Ovidiu:"Domnul Filip, de la Compartimentul acorduri, autorizaţii,
libera iniţiativa, comercial, activitate de transport in comun si taxi, din cadrul Primăriei
Municipiului Fagaras, am inteles ca a avut o discuţie cu domnul primar ca sa cumpărăm nişte 
autobuze pentru Municipiul Fagaras, de la Primăria Braşov, dar nu erau ceea ce se cauta. In 
discuţia pe care am avut-o cu dl.lFilip si domnul primar si eu si am fost de acord ca este mai 
bine sa cumpărăm noi ca primărie autobuzele, decât sa mergem pe varianta pe care am votat-o 
data trecuta,, cea de inchiriere autobuze de la firma Codreanu. Aşadar, am mers la Deva zilele 
trecute impreuna cu dl.Filip si cu domnul consilier local Bobes Mircea si am văzut 3 
autobuze.Din punctul nostru de vedere este o afacere foarte buna. In oferta erau 3 autobuze,
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dar cu ultimul n-am fost de acord, deoarece este un autobuz hibrid si este pe motorina, dar 
celelalte doua autobuze sunt in regula si sunt autovuze urbane, cu doua usi. Preţul total este de 
13.800 euro. Un autobuz este de 6.700 euro fara TVA si celalalt este de 6.900 euro fara 
TVA.”

Domnul Stengel:”Oferta este la pachet, cu cele 3 autobuze, sau se poate si fara al 
treilea autobuz, sa ramana doar doua autobuze?”

Domnul Popa Ovidiu:”Se poate si fara al treilea autobuz. Rugămintea este daca 
sunteti de acord pe varianta de a cumpără aceste doua autobuze, sa le dam acum un acord de 
principiu persoanei de la Deva, ca mainhe dimineaţa sa transmitem o adresa scrisa persoanei 
respective. Sa adoptam acum o hotarare de consiliu local in acest sens.”

Doamna secretar:”Acum nu se poate adopta o hotarare de consiliu local in acest sens, 
intrucat in şedinţa ordinara din data de 24 aprilie a.c. ati avut spre aprobare acel proiect de 
hotarare cu doua variante:inchiriere sau achiziţionare autobuze si dvs.ati optat pentru prima 
varianta, respectiv, de inchiriere autobuze. Executivul insa, va face toate demersurile necesare 
in acest sens, iar noi vom veni in comisiile de specialitate ale Consiliului Local Fagaras, cu 
modificare si completare sau chiar incetare a hotărârii de consiliul local adoptata in data de 24 
aprilie a.c. in şedinţa ordinara, pentru ca nu mai corespunde deciziei de astazi.”

Domnul Popa Ovidiu:”Noi am explicat persoanei respective de la Deva ca astazi vom 
discuta acest subiect in şedinţa, iar mâine dimineaţa, domnul Filip va trimite o adresa acelei 
persoane cu privire la intenţiile noastre. Daca dvs.sunteti de acord cu aceasta varianta de a 
cumpără doua autobuze, este in regula.”

Domnul presedinte:”Asadar, in urma acestor discuţii, supun la vot aceasta decizie, 
urmând ca in cadrul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fagaras sa prezentam un 
alt proiect de hotarare in acest sens, si se aproba in unanimitate-14 voturi pentru (14 consilieri 
prezenţi).”

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările 
şedinţei.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
POPARAD GHEORGHE-COSMIN

PJ/PJ.

SECRETAR,
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