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PROIECT

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

-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 
data de 5 ianuarie 2022 (extraordinară convocata de îndată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, intrunit in şedinţa ordinara

Ţinând cont de procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 5 ianuarie 2022 
(extraordinară convocata de indata) 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 
Municip ului Fagaras din data de 5 IANUARIE 2022 (extraordinară convocata 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
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Hotărârea s-a adoptat c u ......voturi pentru, împotriva........, abţineri,
Consilieri in funcţie -18  
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
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PROCES-VERBAL

încheiat azi, 05 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 18:00.

Preşedinte de şedinţa- Dl Stengel Norbert, suplenatul dlui Popa Ovidiu 
Nicolae, care lipseşte

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na secretar general - 
Laura Elena Giunca, dl. Dan Ludu-dir.Dir.Buget-Finante

Dl preşedinte : Buna ziua, astăzi avem şedinţa extraordinară de indată. Pe ordinea de zi 
avem 3 proiecte. Suntem 17 consilieri din 18 in funcţie, lipseşte dl Popa Ovidiu

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

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 4.000.000 lei din excedentul bugetar local al anului 2021 
pentru acoperirea golurilor de casă

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.153.173,62 lei din excedentul bugetului centralizat al 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al anului 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare întocmite pe cele două secţiuni pentru 
trimestrul IV 2021 la data de 31.12.2021

Cine este pentru ordinea de vot in intregime? 17 voturi pentru - se adoptă HCL 
nr.1/05.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei 
de 4.000.000 lei din excedentul bugetar local al anului 2021 pentru acoperirea golurilor de casă

Discuţii, intrebari? Nu sunt.

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu - 17 voturi pentru . - se adoptă 
HCL nr.2/05.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
sumei de 3.153.173,62 lei din excedentul bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii al anului 2021

Discuţii, intrebari?

Dl Cupu: având în vedere suma de aprox.3.000.000 lei care se duce pe investirii la Spital, 
era logic si normal să avem si o listă cu se investeşte acolo, cu atât mai mult cu cât avem în sală un 
reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie
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Dl Ludu Daniel director ec: conform normelor de închidere aprobate prin Ordin MFP, 
hotărârea asta e de a aproba destinaţia excedentului Spitalului care poate fi pe secţiunea de 
dezvoltare sau de funcţionare, asta facem , ducem banii pe sectiuea de dezvoltare. Lista de care 
vorbea dl consilier e parte a bugetului local, nu are legătură lista respectivă cu obiectul hotărârii de 
astăzi.

Dl Cupu: Dl Ludu, eu am intrebat altceva, sunteti reprezentantul nostru in Consiliul de 
Administraţie la Spital, ati aprobat ca suma asta să fie pentru dezvoltare, dar nu aveţi habar ce se 
face cu această sumă? Nu aveţi nici o apreciere despre ce se va face cu suma asta? Am inteles că veţi 
veni la buget, dar am ingtrebat dacă astăzi aveţi vreo idee despre ce se va face?

Dl Ludu Daniel director ec: banii se vor duce pentru dotarea spitalului cu echipamentele 
de care are nevoie, asta inseamnă o listă de investiţii

Dl Klein: dl Ludu , e omeneşte să primim nişte linii, nişte idei, cum a spus dl Cupu cum se 
vor folosi banii (de ex se face ceva la bucătărie, la cardiologie, etc), dacă nu ştiţi, nu puteti conta pe 
votul nostru

Dl Lascu: dl Ludu, care este perioada pe care se întinde un exerciţiu bugetar?

Dl Ludu Daniel: anul calendaristic

Dl Lascu: anul calendaristic, adică 31 decembie. Bugetul aprobat anul trecut s-a închis, noi 
azi ne aflăm in alt exdrcitiu bugetar, neavand abget aprobat pentru anul acesta, plăţile se fac din 
golul de casă, din 1/12 , sumele necheltuite se raportează până la aprobarea noului buget, dacă mai 
sunt plăţi sunt pentru investiţiile de anul trecut, este pur si simplu o procedură, nu este o alocaţie 
bugetară, asa cum vă gândiţi. Despre aceea vom discuta la bugetul anului 2022.

Dl Ludu Cristian: ati avut şedinţa consiliului de administraţie ieri, dna Câju mai este 
preşedinta consiliului de administraţie? A fost prezenta?

Dl Ludu Daniel: şedinţa s-a tinut online

Dl primar: ar trebui sa stiti că nu există filmare , nu gtrebuie sa lungim şedinţa, doar ca sa 
ne auzim, vad ca intenţionat nu se inteleg unele lucruri. Directorul economic v-a explicat, dl 
consilier Lascu a pus punctul pe i, aceasta lista de investiţii se va face, după intrunirea consiliului 
de administraţie de la spital, in funcţie de suma ramasa sau suplimentată. Dvs doriţi ca aceşti bani 
sa fie duşi pentru funcţionare? Dvs cereţi dlui director ca si membru al consiliului de administraţie 
sa vina sa spună anumite lucruri care nu au fost discutate in consiliul de administraţie, ceea ce nu 
este corect. Haideţi sa înţelegem lucrurile si sa nu dezvoltam un subiect doar de dragul de a-1 
dezvolta, ulterior pana la aprobarea bugetului o să se vină cu lista de investiţii. Daca vreţi votati 
proiectul, dacă nu , nu il votati, alocaţi banii respectivi ca ulterior ei sa se intalnească sa spună ce 
necesitaţi au la spital. Daca nu votati ei nu pot face procedura mai departe, este o chestiune 
procedurala

Dl preşedinte: dl Cupu vad ca nu intelegeti, până nu aveţi un ban nu puteti sa îi faceţi 
planul, acum banii se aloca, si după aceea se face planul de investiţii

Dl Cupu: noii discutam de reprezentantul nostru in consiliul de administraţie care se 
presupune ca a participat si a luat parte la aceste decizii. Era firesc si normal daca nu conducerea 
spitalului, măcar reprezentantul nostru care este aici in sala , sa ne spună ideile de dezvoltare, iar 
din păcate reprezentantul nostru nu ştie sa spună. Noi am cerut sa ni se spună direcţiile in care 
spitaulu doreşte sa se dezvolte si ce se doreşte să se facă cu această sumă

Dl Ludu Daniel: când ne vom întruni si vom discuta lucrurile acestea , le vom aduce la 
cunostiinta. Decizia care s-a luat la acest moment este ca excedentul să se ducă pe secţiunea de 
dezvoltare, lista de investiţii se discuta până la buget

Dl primar: vad ca suntem consideraţi nişte oameni care suntem inscrisi intr-un sindicat si 
nu intelegem nimic. Cred ca manipularea asta ieftina trebuie sa înceteze pentru ca...
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Dl Cupu: stai un pic, iti e ruşine de un sindicat sau ce? Nu am inteles, dl preşedinte va rog 
sa îi atrageti atentia, sa vorbească pe subiect, sa intervii când bate câmpii, membrii de sindicat 
plătesc aici taxe si impozite si suporta mizeria din oraş

Dl primar: se demonstraza ca ne considera membri de sinicat plătitori de cotizaţie, se 
striga la noi, suntem două instituţii bine reprezentate...

Dl Lascu: nu suntem pe maidan, nu am venit aici sa ascultam o gramada de invective, mai 
bine plecam acasa

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu - 14 voturi pentru ., 3 abţineri 
(Klein, Gavrila, Cupu) - se adoptă HCL nr.3/05.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetare întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul IV 2021 la data de 31.12.2021

Discuţii, intrebari?

Dl Lascu: ar trebui sa fim atenti, sa facem distincţia intre calitatile pe care le au anumite 
persoane aici in sala. Dl Ludu a venit in calitate de director economic la aceasta şedinţa si nu ca 
membru al consiliului de administraţie. Dragi colegi, daca e necesar putem convoca intreg consiliul 
de administraţie sa vin ain fata Consilului Local sa ne dea explicaţii, nu e corect a-1 hărtui pe dl 
Ludu, si nu ar trebui sa mai toleram asa ceva.

Dl Cupu: en nu am sa intervin pe subiectul dlui Lascu, iar vizavi de acest proiect am la 
pagin a 5 din execuţie la taxe speciale o suma de 3.400 mii lei, este taxa Salco? La pag 9 cap 
protecţia mediului, o suma prevăzută de 7400 mii lei, realizat 7399,60 lei. Ce reprezintă aceasta 
suma?

Dl Ludu Daniel dir ec: Banii care s-au plătit către SALCO in anul 2021. Sumele se 
cumulează pe trimeste, este suma pe anul 2021 pentru salubritate. Cei 3400 mii lei sunt banii la 
capitolul venituri, suma incasata pe taxa de salubritate, iar suma de 7399,60 este si taxa de 
salubritate si celelalte prestări care le face SALCO. Cei 7399 includ si cei 3400

Dl Cupu: cat mai aveţi de plătit la SALCO?

Dl Ludu Daniel dir ec: trebuie lămurite mai multe aspecte, ref la regularizarea 
numărului de persoane, referitor la plata redeventei pe care o datoreaza SALCO, si după aceea o sa 
ştim un sol exact.unele din facturi pentru care s-au calculat penalitati trebuie stornate.

Dl Cupu: stornam facturi după 5 ani?

Dl Ludu Daniel: SALCO vorbeşte de soldul contabil, trebuie făcute nişte regularizări 

Dl Cupu: cat de des faceţi puntajul cu cei de la SALCO referitor la situaţia debitelor? 

Dl Ludu Daniel: anual, e problema SALCO ca nu a stornat facturile

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aproba eu - 13 voturi pentru , 3 abţineri 
(Crăciun, Gavrila, Paicu) si 1 vot impotriva (Cupu)- se adoptă HCL nr.4/05.01.2022

Dl preşedinte: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
STENGEL NORBERT

SECRETAR GENERAL, 
LAURA ELENA (^oţJNCA
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