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PROIECT

H O T Ă R Â R E A  nr._____
din data d e __februarie 2022

-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 
data de 20 ianuarie 2022 (extraordinară, convocată de îndată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in şedinţa................

Ţinând cont de procesul-verbal al şedinţei extraordinare, convocata de indata din data de 
20 ianuarie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a 
Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă conţinutul procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Fagaras din data de 20 ianuarie 2022 (extraordinară, convocată de 
îndată) conform anexei avand 3 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire şi se comunică celor interesaţi de către 
Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).

INIŢIATOR, 
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

VIZAT PENTRU ILEGALITATE, 
SECRETAR GENERAl!, 
LAURA ELENAMIUNC.
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Hotărârea s-a adoptat c u ...... voturi pentru, împotriva... , abţineri,
Consilieri in funcţie -17  
Consilieri prezenţi - ........

Prezenta hotărâre se comunică:

- lex. Dosar şedinţă
- lex. Colecţie
- lex. Prefectură
- lex. Primar
- lex. Secretar
- lex. Afişare
- lex pentru site secţiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale şedinţe CL

Cod: F-17



ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV

C O N S I L I U L  K-OCAL.
Strada! Republicii, Nr. 3, 505200, Tei; 0040 368 211 313, Fax; 0040 268 213 020 

Web; www.primaria-fagaras.ro, Email; secretariatcSţprinnairias-fîagaraîS.ra

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 20 IANUARIE 2022, in şedinţa EXTRAORDINARA CONVOCATĂ DE 
ÎNDATĂ a Consiliului Local Fagaras, şedinţa convocata in conformitate cu prevederile art. 133, 
alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Şedinţa a avut loc in sala de şedinţe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 19:30. 

Preşedinte de şedinţa- Dl Popa Ovidiu Nicolae

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na secretar general - 
Laura Elena Giunca, dl.Ciprian Tetiu din partea SPAET Fagaras

Dl preşedinte : Buna ziua, declar şedinţa deschisa. Pe ordinea de zi avem 1 proiect. 
Suntem 17 consilieri din 18 in funcţie, lipseşte dna Suteu Marilena

Dl Cupu: Motivat sau nemotivat?

Dl preşedinte: din cate ştiu este bolnava, nu a adus nici o dovadă până la acest moment

Dl Klein: va primi un avertisment pentru ca nu este motivata?

Dl preşedinte: ştiu ca dna Suteu este in spital probabil la urmă va aduce concediu medical

Dl Cupu: dl Popa, am intrebat pentru ca o astfel de informare trebuia sa fie la secretarul 
general al UAT.

Dl presdinte: secretarul general m-a informat inainte de şedinţă că nu are nici o scutire, 
probabil concediu medical vine la sfârşitul perioadei de spitalizare

Dl primar: Dna Şuteu este operata la coloană in spital. Nu avea nici posibilitatea să anunţe 
, nici sa aduca un document. O să aducă documentul după ce iese din spital

Dl preşedinte supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

Proiect de hotarare privind modificarea preţului local pentru utilizatorii casnici (populaţie) 
si noncasnici din Municipiul Fagaras precum si aprobarea acoperirii financiare din bugetui local a 
diferenţei dintre preţul local al energiei termice si preţul local pentru populaţie pentru perioada 
01.01,2022-31.03.2022

Cine este pentru ordinea de zi? 17 voturi pentru - se adoptă HCL nr.5/20.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind 
modificarea preţului local pentru utilizatorii casnici (populaţie) si noncasnici din Municipiul Fagaras precum 
si aprobarea acoperirii financiare din bugetui loeaî a diferenţei dintre preţul local al energiei termice si preţul 
local pentru populaţie pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022

Discuţii?
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Dl Cupu: Din discuţia pe care am avut-o anterior cu dl Ciprian Ţeţiu si di materialele pe 
care le -am avut rezulta ca in aceasta subvenţie o cota parte o are o subvenţie de la bugetul local. 
Din start subliniez ca nu sunt impotriva acestei subvenţii din bugetul local, dar la bugetul local 
contribuim cu totii din taxe si impozite, iar aceste subvenţii merg doar la o parte din cetăţenii 
Fagarasului, asa cum mi-a comunicat dl director, la un nr de 1320 apartamente din aproximativ 
6300 cat erau odată. Sunt persoane defavorizate care stau si la case , persoane debransate care 
nefiind la sistemul centralizat nu beneficiază de aceasta subvenţie. As vrea sa găsim o soluţie pe 
viitor sa vedem ce putem face, pentru ca vedem ca de regula se fac lucrări cu dedicaţie, 
încredinţările directe se fac doar cu anumite firme iar vreau sa reamintesc ceea ce am spus acum 1 
an de zile. 0  subvenţie pentru taxa SALCO, care se acorda tuturoe cetăţenilor, nu s-a putut. In 
cuvântul pe care vreau sa il spun in final, rog să se consemneze in procesul verbal, că la începutul 
şedinţei, dna Suteu nu a motivat absenţa de astăzi. Mulţumesc

Dl primar: sitemul de termie trebuie tinut în viaţă ca toti cetăţenii să aiba posibilitatea sa 
beneficieze de aceasta subvenţie, este imperios necesar ca sistemul de termie sa existe. Am văzut si 
o mica rautate din partea dlui consilier Cupu la adresa mea si as vrea sa îl întreb, retoric , atunci 
când aţi cheltuit cet 7 miliarde pe asociaţiile dumneavoastră, în care dvs sunteti inculpat, nu v-ati 
gândit la banii din bugetul local? Mulţumesc

Dl Cupu: eu îl rog pe cetăţeanul care ocazional stă în primărie in biroul de sus, să se 
informeze mai bine pentru că DNA s-a pronunţat si a dat o soluţie in acel caz, dar dânsul nu are de 
unde să ştie pentru că probabil va avea nişte procese pe rol pentru afirmaţiile pe care le-a făcut si le 
face in continuare. In luna decembrie DNA a dat o soluţie in acel caz si reamintesc acestui locatar, 
ca ati avut un proces in civil pentru care ati avut ieri termen si veţi plăti nişte sume din banii 
populaţiei, ieri ati avut termen si a rămas in pronunţare si DNA s-a pronunţat. La momentul 
potrivit vor fi făcute publice aceste lucruri, iar inclusiv afirmaţia care ati făcut- azi, la o luna după ce 
DNA s-a pronunţat, rog să fie trecuta in procesul verbal. Si va rog sa nu mai dezinformaţi si sa va 
informaţi

DI primar: ceea ce spun eu e consemnat in raportul curţii de conturi si reclamatia Curţii de 
conturi Bucureşti vis a vis de cheltuirea banului public la acele asociaţii pe care le-ati condus, ati si 
centrat ati si dat cu capul. Spuneţi ca DNA s-a pronunţat. Nu. DNA finalizează dosarul si trimite 
sau nu in judecată. întrebare retorica: vi s-a ridicat sechestrul de pe bunuri?

Dl Cupu: Da, si o sa vedeţi cu ce data. Inclusiv dl Cîrligeanu si cu celălalt coleg al 
dumneavoastră vor avea de dat nişte răspunsuri...Pentru liniştea dlui primar, vă spun că sunt 
ridicate

Dl preşedinte: discutam de preţul energiei termice...

Dl Ludu: sunt de acord cu toate subvenţiile dar as dori sa nu se mai folosească dubla 
măsură, daca acordăm acum si sunt total de acord cu subvenţia pentru căldură, sa sunventionam 
si la taxa de salubritate, pentru ca si anul trecut am cerut aceasta subvenţie, nici nu s-a supus la vot 
amendamentul, ţinând cont de Ordinul ANRSC 109/2007 art 25 legea 100/2006

Dl preşedinte: dragi colegi, haideţi cu un proiect in fata noastra si daca e legal si corect 
toata lumea va fi de acord sa avem subvenţie si pentru salubritate. Mai sunt discuţii ?

Dl primar: dl Cristan Ludu aveţi dreptate si va rog ca pana in data de 27 sa veniţi cu un 
proiect de hotarare in care sa stabiliţi taxa de salubritate, fiind acţionari unici, si propunere de 
subvenţionare. Eu aştept acel proiect si o sa il pun pe dispoziţie asa cum ati cerut dvs.

Dl Cupu: imi place manipularea care se practica acum aici. Noi fara o fundamentare a 
SALCO a unui preţ nu putem promova un proiect. In data de 27 avem adunarea generala a SALCO 
unde avem pe ordinea de zi ajustarea acestui tarif. Jocul pe care cineva il practica, va venim până in 
27, este penibil. Şedinţa de consiliu a fost convocata cu o ora inaintea şedinţei AGA. Pentru liniştea 
dlui primar pentru toti suspecţii care au fost in dosar s-a dat o soluţie. Mulţumesc.
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Dl Ludu: nu pot fi iniţiatorului unui astfel de proiect deoarece am cerut de la SALCO , de la 
dna Ramba , să imi trimită fisele de fundamentare pe anii anteriori sa mai fac nişte calcule , iar 
când voi fisele de fundamentare si toate datele tehnice o sa ma pot exprima.

Dl primar: dl Cristan Ludu, ati avut AGA si acolo vi s-a pus la dispoziţie aceste date si 
fundamentarea de preţ. Noi nu ştim când se convoacă AGA unei societăţi, in calitate de acţionar 
aveţi aceste documente.

Dl Ludu: imi pare rau sa va contrazic dar nu le avem.

Dna Polmolea: in 20 si ceva decembrie am luat hotararea in AGA la SALCO de a merge pe 
preţul de 16,70, ulterior fiind pentru aceleaşi probleme la sediul SALCO in 12 ianuarie anul curent 
pentru nişte nelămuriri pe care le aveam, ma aflam in biroul dnei Ardeleanu, secretara i-a adus 
corespundenta in care Primăria la ora respectiva trimitea un alt număr de persoane la care se 
raportează calculul taxei SALCO pentru 2022, care este diferit de cel pentru care s-a făcut calculul 
de 16,70 lei. In 27 ianuarie trebuia sa ne aduca la cunostiinta care sunt modificările , sa putem 
rezolva cu aceasta taxa

Dl preşedinte : dragi colegi haideţi sa nu deviem de la subiect, probabil in următoarea 
şedinţa o sa fie discuţii aprinse pe capitolul SALCO, discutam acum despre preţul la termie.

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  15 voturi oentru si 2 abţineri 
(Cupu, Gavrila) - se adoptă HCL nr.6/20.01.2022

Dl preşedinte: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA. 
POPA OVIDIU NICOLAE

AG/AG
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