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PROIECT

__ ____ V A ___

H O T  A R A R E  A n r._____
din data d e __februarie 2022

-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din
data de 27 ianuarie 2022 (ordinară)

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

Ţinând cont de procesul-verbal al şedinţei ordinare, din data de 27 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. l. Se aprobă conţinutul procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Fagaras din data de 27 ianuarie 2022 (eordinară) conform anexei avand 16 
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 -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
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R O M Â N I A
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL I
Strada Republicii, Nr. 3, 305200, Tel: 004-0 208 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: wwiw.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@ primaria-fagaras.ro

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 27 IANUARIE 2022, in şedinţa ORDINARA 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, 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- DI Popa Ovidiu Nicolae

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na secretar general - 
Laura Elena Giunca, dl.Ludu Daniel -director economic

Dl preşedinte : Buna ziua, declar şedinţa deschisa. Suntem 16 consilieri prezenţi din 17 in
funcţie.

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras din data de 5 IANUARIE 2022 (EXTRAORDINARĂ- CONVOCATA DE IN DATA).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice înscrise în Registrul Agricol al UAT FAGARAŞ şi aprobarea procedurii distribuirii extraselor 
din Anienajamentul Pastoral

3. Proiect de hotărâre privând modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind 
acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în 
anul şcolar 202.1-2022

4. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului cu rechizite şcolare 
"Primul ghiozdan"

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de 
Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2022 pentru locuinţele din fondul locativ aî Municipiului 
Făgăraş şi locuinţa de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraş

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de 
Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/iiichirierea terenurilor si spatiilor 
proprietatea publica/privata a Municipiului Fagaras pentru anul 2022

7. Proiect, de hotărâre privind aprobarea fonnei finale a criteriilor de acces la locuinţe şi ierarhizarea prin 
punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii 
tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraş precum şi formularul de înscriere pe lista de prioritate la 
locuinţe în regim de închiriere, construite prin Angenţia Naţională pentru Locuinţe si actele justificative 
pentru aprobarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj

8. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local 
pentru anul 2022

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor 
cu handicap grav la nivelul UAT Municipiul Fagaras

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii - "Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta 
A a proiectului" Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii 
calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" SMIS123133
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11. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea 
modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară - 
ITi MICRO REGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional ’

12. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat in Dosarul nr.5922/3/2020* in care Municipiul 
Fagaras are calitatea de intimat pârât la Curtea de Apel Bucureşti

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2020 privind modificarea 
şi completarea HCL nr. 106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul 
Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020 şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 208/2021 şi a HCL 144/2020.

14. Proiect de ho tarare privind aprobarea Planului de Acţiune Locala in vederea îmbunătăţirii situaţiei 
comunităţilor de romi din Municipiul Fagaras in vederea implementării proiectului „Putem mai mult 
împreuna”

15. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei Municipale de 
Cultura Fagaras pentru anul 2022

16. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, precum si Regulamentul de 
Organizare si Funcţionare ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”,

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului si din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Fagaras

18. Proiect de hota rare privind acordarea de înlesniri la plata majorărilor de întârziere datorate bugetului 
local de către domnul Golasiu Comeliu si doamna Golasiu Ileana

19 Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Fagaras si completarea 
Anexei 3 a HCL 112/2021 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

20 Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.77/2016

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Regulamentului serviciului Public de 
Salubrizare al Municipiului Fagaras aprobat in forma actualizata prin HCL 80/26.02.2021 si a Contractului 
de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin încredinţare directa 
nr.5035/05.03.2008

22. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de sedinta(FEBRUARIE 2022)

23 .Adresa nr.63984 Laurentiu Varzaru

24 Citatie dosar 1331 Nova Power

25 Adresa Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic nr.63508

26 Adresa DSP braşov nr.63665

27 Sentinţa dosar 1472 Ecoterm

28. Raport de activitate consilier local Ludu Cristian

29 Sentinţa dosar 3966 Snlea Emil

30 Adresa Instituţia Prefectului nr.63499/2021

31 Sentinţa dosar 1767 Gribincea Popa Diana

32 .Adresa DAS nr.92/1 LOk2022,răPOÎTprivind activitatea asistenţilor

Cine este pentru ordinea de zi? 16 voturi pentru - se adoptă HCL nr.7/27.01.2022

Dl primar : vreau sa explic de ce există suplimentare, sunt nişte proiecte urgente, de ex. avem 
nevoie de nişte spatii pentru a muta copiii de la Generala 7, si mai sunt nişte proiecte urgente care 
nu suferă amânare

Dl preşedinte: avem 5 proiecte pe suplimentare, eu propun sa supun la vot după ce am terminat 
proiectele conform dispoziţiei de convocare, propun sa luam o pauza sa facem comisiile pentru cele 
5 priecte de pe suplimentare si intram din nou in şedinţa

Dl Cupu: eu va solicit sa supuneţi la vot pentru ca daca aceste materiale de la suplimentare nu vor 
trece , nu mai e cazul de comisii
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Dl preşedinte supune spre aprobare ordinea de zi suplimentara, după cum 
urmeaza:
1. Proiect de hotărâre privind insusirea propunerii de inchiriere a unor spatii proprietate privată de către
Municipiul Făgăraş, ca urmare a necesităţii eliberării imobilului- unitate de învăţământ: situate în Făgăraş str 
Dr Ioan Senchea nr.k>4B(fosta Sc Gen nr.7) pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în proiectul „ Modrnizare 
si extindere Şcoala Gimnazială nr.7. Municipiul Făgăraş”, în vedere stabilirii continuităţii si desfăşurării 
activităţii didactice

2. Proiect de hotarare privind desedmnarea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Fagaras in
Comisia de negociere a preţului imobilelor’ construcţii si terenuri proprietăţi private ce urmeaza a fi închiriate 
de c[tre Municipiul Fagaars in vederea reloc[rii elevilor si cadrelor didactice ce îşi desfăşoară activitatea in 
imobilul situat în Făgăraş str Dr.Ioan Senchea nr.i04B (fosta Sc Gen nr.7)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investiţii “Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a demarării procedurii de înfiinţare a Serviciului Public 
de Salubrizare la nivelul Municipiului Făgăraş

5. Proiect de hotarare privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparţin domeniului public 
si privat al Municipiului Fagaras

Cine este pentru ordinea de zi? 10 voturi pentru si 6 abţineri (Butunoiu, Polmolea, Ludu, 
Paicu, Gavrila, Cupu)-

Dna secretar general: v-as ruga sa respectaţi regimul incmpatibilitatilor si al conflictelor 
de interese

Dl preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea procesului-verbal al şedinţei. Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 5 IANUARIE 
2022 (EXTRAORDINARĂ- CONVOCATA DE IN DATA).

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  16 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.8/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile proprietatea persoanelor fizice şi juridice înscrise în 
Registrul Agricol al UAT FĂGĂRAŞ şi aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul 
Pastoral”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  16 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.9/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind acordarea de burse elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2021-2022"

Discuţii?

A ajuns si dl consilier Biza Radu, din acest moment sunt 17 consilieri prezenţi

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.10/27.01.2022
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Dl preşedinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului cu rechizite şcolare "Primul ghiozdan”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.11/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei 
aplicată în anul 2022 pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş şi locuinţa de serviciu 
aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraş”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.12/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor 
avand ca obiect eoncesionarea/inehirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/privata a Municipiului 
Fagaras pentru anul 2022”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.13/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea fonnei finale a criteriilor de acces la locuinţe şi ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii 
de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în 
Municipiul Făgăraş precum şi formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuinţe în regim de închiriere, 
construite prin Angenţia Naţională pentru Locuinţe si actele justificative pentru aprobarea îndeplinirii 
criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj"

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  16 voturi pentru si 1 abţinere 
(Polmolea)- se adoptă HCL nr.14/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre pricind 
propunerea de aprobare a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022”

Discuţii?

Dl Cupu: m-am tot uitat in materiale, nu am văzut cîte persoane beneficiază de prevederile 
416/2001?

Dl primar: au fost reprezentanţii DAS in comisii si au spus casunt aprox 100 persoane.

Dl Cupu: Mulţumesc. Cele 100 persoane fac cosire manuala spatii verzi si adunarea ierbii, 
cosit mecanizat, cosirea ierburilor in peluza, intretinere alei, parcuri si terenuri copii, înierbarea 
taluzurilor, incarcat auto diverse materiale necesare sau rezultate din lucrări, lucrări de reparaţie 
mobilier stradal, curatare zăpezii carosabil bordura. Aceste activitati teoretic se suprapun cu cei de 
la SALCO. Lucrările le face SALCO, ADP sau cei 100 de oameni?Pe cine plătim si de ce plătim? 
Daca le fac ăştia gratuit de ce le fac ceilalţi.

Dl primar: după cum ne-ati obişnuit lansaţi o falsa tema, aceste lucrări se fac in anumite 
zone ale oraşului, care nu sunt incluse in planul de amenajare al ADP sau SALCO si sunt foarte
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puţine ore, 2-3 zile pe luna cumulate orele. Cele 100 persoane nu sunt toate cele care pot munci 
pentru ca sunt si persoane scutite.2-3 zile pe luna sunt distribuite in cartierul Galaţi sau Combinat 
unde SALCO si ADP nu fac aceste lucrări.

Dl Cupu: nu cred ca e benefic sa se conlucreze doar cu partida romilor pentru ca nevoie de 
astfel de lucrări este in tot oraşul. Eu cred ca aceste lucrări trebuiesc făcute in tot oraşul, sunt zone 
cu oameni in varsta care nu isi mai pot face curat la poarta si ar trebui duşi si in alte zone decât 
combinat si galaţi

Dl primar: specific dumneavoastră, iară aruncaţi chestiuni care nu sunt adevarate, 
persoanele respective se regăsesc in cele doua cartiere, transportul lor in tot oraşul pentru o ora 
sau doua si cheltuiala ar fi foarte mare. Am incercat sa eficientizam munca in zonele unde ei 
locuiesc, trebuie sa punem la dispoziţie lopeti, maturi, mânuşi si transportul lor in tot oraşul pentru 
o jumătate de ora sau o ora nu ar fi eficient. împreuna cu Partida Romilor am stabilit gestionarea 
unor zone cu oamenii de la ajutor social. Mulţumesc

Dl Biza: Majoritatea sunt femei la noi si barbatii sunt la ADP la incarcat , la tot ce au 
nevoie, pe oraş . noi avem doar nişte femei care matura.

Dl Cupu: stimate coleg, de aceleaşi servicii au nevoie toti cetăţenii din oraş nu doar din 
Galaţi si Combinat si nu mi se pare corect sa ghideze doar Partida Romilor.

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  13 voturi pentru si 4 abţineri 
(Ludu, Klein, Cupu, Paicu) - se adoptă HCL nr.15/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor eu handicap grav la nivelul 
UAT Municipiul Fagaras”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aproba cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.16/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - 
"Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş” Componenta A a proiectului" 
Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în 
municipiul Făgăraş” SMIS123133”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  16 voturi pentru si 1 abţinere 
(Cupu) - se adoptă HCL nr.17/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului 
Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI MICROREGIUNEA TARA 
FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional” ’

Discuţii?

Dl Ludu: o sa ma abţin, nu am nimic cu acest proiect, am mai spus banii ar trebui dat de 
cele 2 UAT, sunt doar 2 avocaţi care sunt abnati la banul public, exista o lista de avocaţi as dori sa 
se schime avocatul

Dl primar: care cele 2 UAT uri dl Ludu? Nu exista 2 UAT , exisata Municipiul Fagaras si 
Microregiunea Tara Făgăraşului unde sunt 33 UAT si 2 CJ . Aceste sume se impart pe cele 35 UAT 
si ar trebui date 33 de hotarari CL si 2 Hotarari CJ cu 300 lei fiecare. Am spus ca anul acesta intra 
in funcţiune aceasta Microregiune iar aceşti bani se recuperează de Municipiul Fagaras prin 
cotazitii de la fiecare UAT. Acest i avocat pe care îi propunem sunt avocaţi care au mai lucrat cu noi
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, si dvs ati venit si mi-ati propus un avocat pentru ca e prieten cu dumneavoastră si v-am spus ca 
trebuie luaţi avocaţi nu pe prietenii.

Dl Ludu: as dori sa nu mai ascult alegaţiile tuturor indivizilor, dl primar poate spune ce 
doreşte, nu e normal ca banii fagarasenilor sa fie cheltuiţi pentru 33 UAT uri . Mai mult, nu exista 
un singur avocat in acest oraş, dl primar e şăgalnic, vorbeşte din amintiri. Dl primar colpoctcază tot 
felul de idei in spaţiu public. As vrea sa avem o lista de avocaţi si sa tragem la sorti sa nu fie 
suspiciuni, altfel eu pot sa ma gândesc ca primăria are tot felul de intelegeri cu unii avocaţi . 
Mulţumesc

Dl Cupu: eu as ruga sa fiţi imparţial dl preşedinte si atâta timp cât pe dl coleg Ludu îl tot 
întrerupeţi as vrea si cu ceilalţi colegi sa interveniţi sa i opriţi. Ni se cere sa aprobam angajarea dlui 
Drăghici pentru toate demersurile in vederea completării actului constitutiv si statutului ITI, IN 
acest moment nu avem cunoştinţa de acest statut, trebuie sa credem pe cineva pe cuvânt fără a 
avea aceste hârtii aici. Constat ca doar anumiţi avocaţi au acceas la procesele primăriei cu sume 
intre 6 si 9000 lei per proces. Inscrierera, modificarea unui act constitutiv o poate face orice jurist 
din entitate in timpul serviciului. Solicit sa avem actul constitutiv si propun ca un jurist din cadrul 
primăriei sa faca aceste modificări, fara sa mai alocam sume

Dl primar: o luam din spate in fata ca răspuns la acest proiect. Dle Lucian Cupu ar trebui 
sa stiti ca inscrierea modificărilor in Registrul Asocialtilor si Fundaţiilor la Judecătorie se face cu 
certificare ori de către un avocat ori de către notar. Nu se poate face certificare de către o persoana 
care nu e abilitata. In lege scrie certificare de către avocat. Asociaţia a fost constituita de mai mulţi 
ani iar in acest mandat s-au schimat reprezentanţii legali ai unor UAT si CL au dat hotărâri pentru 
schimbarea reprezentanţilor in aceasta asociaţie. Asociaţia a fost constituita pentru a atrage 
fonduri pe teritoriu. Nu e cazul ca un consilier local sa pună la indoiala faptul ca noi facem toate 
demersurile pentru a aduce sute de milioane de euro in acest teritoriu , prin prisma faptului ca 
plătim cateva mii de lei si nu aşteptam cateva luni sa avem 35 Hotarari, banii finnd recuperabili. Se 
vede ca e o rea credinţa si o necunostiinta din partea dvs după cum ati spus ca poate face un jurist o 
certificare a acestor lucruri. Mulţumesc

Dl Cupu: dl preşedinte , va rog sa conduceţi şedinţa, intrebarea mea nu a fost adresata dlui 
primar, m-am adresat dvs si colegilor. Dl primar conf codului administrativ are calitatea de invitat. 
Acele modificări pe care le susţine dânsul trebuia să le avem aici sa le vedem., nu doar sa il credem 
pe cuvânt. Din toate cele 35 Uat -uri ele nu au avocat? Trebuie sa plătim noi? Trebuie sa credem pe 
cineva pe cuvânt in 2022? Atata timp cat este invitat , si nu i se pronunţa numele, va rog sa 
conduceţi şedinţa

Dl preşedinte: eu conduc şedinţa, atâta timp cât dl primar este iniţiatorul acestui proiect 
trebuia să îi dau dreptul la replică.

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  11 voturi pentru si 6 abţineri 
(Polmolea, Aldea, Ludu, Paicu, Cupu, Gavrilă) - se adoptă HCL nr.18/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
angajarea unui avocat in Dosarul nr.5922/3/2020* in care Municipiul Fagaras are calitatea de intimat pârât 
la Curtea de Apel Bucureşti”

Discuţii?

Dl Cupu: dle preşedinte mulţumesc ca mi-ati dat cuvântul, stau si constat ca serviciile 
avocatului propus sa ne reprezinte in dosarul 5922/3/2020* la Curtea de Apel constau in 
consultanta, formulare aparare si reprezentarein cadrul Curţii de Apel si orice alte demersuri in 
interesul Municipiului Fagaras. Onorariul apărătorului ales este de 9000 lei fara TVA si se va 
achita in 2 transe. Din nou, in loc sa avem o lista de avocaţi din care sa alegem oferta cea mai buna , 
dam 9000 lei + TVA unui avocat. Mi se pare aberant, chiar dna secretar general in luna noiembrie 
intr-o şedinţa spunea ca primăria e implicata in aprox. 1200 procese si ganditi-va ce bani se duc pe 
aceste onorarii. Din acest motiv eu ma voi abţine.
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Dl primar: mi-au spus o gramada de catateni sa va ignor...acest avocat a catigat in prima 
instanţa si a cerut si cheltuieli de judecata, e normal ca el sa continue procesul pentru ca ministerul 
a făcut recurs, acesta a fost considerentul. Din compartimentul juridicii rog pe jurişti sa faca 
propunere cu cine lucrează fiecare. Aceste 1000 si ceva de procese nu sunt cu avocat poate nici 1%, 
sunt procese de la taxe si impozite, de la alte compartimente care nu necesita avocaţi, se ocupă 
juriştii primăriei. Am intervenit ca sa nu creada populaţia pentru 1000 si ceva de procese

Dna secretar general: dacă îmi permiteţi, la acel moment am precizat următorul aspect: 
am indicat cu aproximaţie numărul de dosare si am precizat ca 1000 sunt pe o procedură 
standardizată, ca sa nu înţelegeţi altceva.

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  13 voturi pentru si 4 abţineri 
(Ludu, Paicu, Cupu, Gavrilă) - se adoptă HCL nr.19/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2020 privind modificarea şi completarea HCL nr. 
106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, 
pentru anul 2020 şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 208/2021 şi a HCL 144/2020.”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  16 voturi pentru si 1 abţinere 
(Aldea) - se adoptă HCL nr.20/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind 
aprobarea Planului de Acţiune Locala in vederea îmbunătăţirii situaţiei comunităţilor de romi din Municipiul 
Fagaras in vederea implementării proiectului „Putem mai mult Împreuna”

Discuţii?

Dl Ionut Androne: buna seara, mulţumesc pentru invitaţie, am venit pentru a face o 
prezentare succinta a proiectului, obiectivul general si cateva obiective specifice ale acestui proiect. 
Prin HCL 46/2021 s-a aprobat asocierea Municipiului Fagaras cu Partida Romilor pentru acest 
proiect. Ne pregătim pt exerciţiul financiar 2021-2027 si am considerat ca acest proiect sa fie 
implementat si la Fagaras . Până acum am infiintat grupul de iniţiativă de la nivel local, îl găsiţi in 
pilonul 1 si 2 din documentul pe care il aveţi in fata, am avut intalniri lunare in care am identificat 
nevoile oamenilor , am format membri grupului de iniţiativa in 2 cursuri, cu formatori de la Banca 
Mondiala si de la Ministerul Industriilor, am efectuat din mai pana in decembrie unde am aplicat 
120 chestionare in urma cărora am aflat nevoile oamenilor din toate cele 5 cartiere in care locuiesc 
cetăţeni de etnie romă, in final am intocmit planurile de acţiune locala , găsiţi acest aspect in 
pilonul 1, rândul 3, urmeaza aprobaraea planului, in cazul in care aprobaţi, iar după aceea urmează 
acţiuni de advocacy si lobby in vederea implementării planului in următorii 6 ani. încercam sa 
aducem vocea oamenilor din comunităţile rome pe masa consilierilor locali , primăria prin acest 
proiect nu e obligata sa aloce resurse financiare doar in măsură in care exista buget. Credem ca 
masurile din plan pot fi implementate, exista nevoie de investiţii in comunităţile de romi. Am 
reconformat 50 de cadre didactice, dna Aldea poate confirma, in cursul de educaţie interculturala si 
activitati aplicate la clasă, găsiţi aceste informaţii in pilonul 1 rândul 12, urmeaza alte 2 cursuri 
pentru directorii unităţilor de invatamant si pentru profesorii care predau istorie, pentru ca vrem 
sa se predea la lecţiile de istorie si puţin din instoria romilor. Urmeaza o activitate educaţionala 
anul acesta , pe care o sa o gândim alaturi de şcolile din Fagarars, cu precădere alaturi de Sc 
Generala 2 pentru ca ei au fost cei mai implicaţi. Am format 10 preprezentanti ai UAT urilor in 
cursuri de politici publice , găsiţi acest lucru in pilonul 1 rândul 8. Mai ales peronalul de la DAS 
Fagaras au nevoie de lectori care sa le explice ce modificări se afla in comportamentul oamenilor de 
etnie romă din România si cum sa faca fata provocărilor care urmeaza. Urmează o activitate de 
înfiinţare a unui spaţiu de joaca, 1500 euro din banii proiectului, cu speranţa Primăria va aloca o 
cofinantare. Ca o concluzie, vreau sa intelegeti ca acest proiect e gândit pt a forma persoanele care 
se ocupa cu integrarea romilor pentru ceea ce urmeaza, am mai avut proiecte care au fost respinse
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pentru faptul ca oamenii nu au fost pregătiţi, Ţinând cont ca primăria nu a avut o cofinantare , asa 
cum scrie in hotararea aprobata acum 1 an., toti banii vin din fonduri norvegiene

Dl Ludu: ati spus ca cereţi si o cofinantare in cazul in care vreţi sa faceţi un loc de joaca, 
deci ni se va cere acordul?

Dl Androne Ionut: bineinteles, e firesc.

Dl preşedinte supune la vot proiectul atinse aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.21/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras pentru anul 2022”

Discuţii?

Dl Cupu: din ce am văzut organigrama actuala are 13 posturi din care se propune sa se 
reducă 2 posturi. La serv fînnaciar contabil avem 4 consilieri la 11 persoane, imi puteti spune dl 
Popa ce fac aceste 4 persoane la 11 angajaţi? La comp financiar contabil: economist studii 
superioare, consilier studii superioare, referent studii superioare, referent studii superioare.

Dl Popa: chiar nu va pot răspunde la aceasta intrebare pentru ca nu i-am verificat 
niciodată. Din cate ştiu, tot noi ca si consilieri am aprobat statul de funcţii in fiecare an la unităţile 
din subordinea primăriei

Dl Cupu: ar trebui cineva sa vina sa ne dea nişte răspunsuri, pentru ca la comisii acele 
persoane de la Casa de Cultura nu au venit, aici nu au venit. Iar daca din cele 11 persoane scădem 4 
, la cele 7 care raman ne trebuie 4 consilieri si noi aprobam lucrul acesta, înseamnă că avem o 
problemă.

Dl primar: organigrama Casei de Cultura nu a fost schimbata de foarte mulţi ani, nu toate 
cele 13 posturi sunt ocupate, din cate ştiu in Comp financiar doar 1 post e ocupat iar celelalte 3 
sunt libere. Daca ei se descurca doar cu atâţia angajaţi, nu cred ca trebuie să îi încurcăm, 
funcţionarea Casei de Cultura si toate activitatile s-au desfăşurat in condiţii bune, nu cred ca 
trebuie sa intervenim sa le schimbam organigrama si sa le impunem anumite posturi

Dl Cupu: dl Popa , din ce vad eu aici, toate posturile sunt ocupate, sunt 4 lucratori in serv 
financiar contabili la 7 persoane rămase, va spun si gradaţia, despre ce vorbim ca nu sunt ocupate? 
Posturile sunt ocupate. O sa avem la 7 angajaţi, 4 contabili. Inseamna ca avem o problema daca 
mergem in continuare asa.

Dl preşedinte : o sa cerem directorului Casei de Cultura sa vina sa ne explice intr- o 
şedinţa viitoare.

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se respinge cu -  11 voturi pentru, 6 
abţineri (Polmolea, Ludu, Crăciun, Paicu, Cupu, Gavrila) - HCL nr.22/27.01.2022. Conform 
art 6 din OUG 118/2006 numărul de voturi necesar este 2/3 din consilierii in funcţie, 
respectiv 12

Dl preşedinte: Prezintă punctul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
modificarea organigramei, a statului de funcţii, precum si Regulamentul de Organizare si Funcţionare ale 
Muzeului Ţării Făgăraşului ..Vaier Literat”,

Discuţii?

Dl Cupu: aici la muzeu avem 41 de posturi. Din nou la serviciul financiar avem 1 sef serv 
financiar, la cop mp financiar contabil avem 6 persoane, la resurse umane 2 si Ia achiziţii publice 1, 
Vom constata ca posturile nu sunt vacante, avem 6 contabili, la resurse umane 2, la achiziţii publice
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i, si sunt curios ce achiziţii publice face M uzeul, plus i sef serviciu. Avem io  persoane aici. Avem 
aceeaşi problema cu organigrama casei de cultura. După care, se transforma următoarele posturi: 
din restaurator in educator muzeal. Restaurator presupune un post cu studii, iar educator muzeal 
nu. In opinia mea se pregăteşte un loc cu dedicaţie, reduc nişte cerinţe pe un post ca sa pot sa 
angajez fara nici o pregătire. Nu putem sta sa spunem ca daca lucrurile merg bine , putem angaja, 
dar cu io  ini pe acel serviciu mi se pare aberant.

Dl primar: daca proiectul trecut 1-ati respins, in proiectul trecut era vorba de diminuarea a 
2 posturi si trecerea la muzeu pt ca in luna iunie se finalizează investiţia de reabilitare a Cetatii, iar 
dna director ar fi vrut sa angajeze nişte muncitori pentru spatiile verzi pentru ca s-au mărit foarte 
mult spatiile verzi din interiorul si exteriorul Cetatii. Dar daca ati respins proiectul precedent, acest 
proiect nu isi mai are rostul. Este nevoie de 12 voturi pentru diminuarea organigramei iar pentru 
au fost 11 voturi.

Dl Cupu: eu nu faeeam referire de casa ce cultura, de mutarea celor 2 posturi, eu vorbeam 
ca la serv financiar contabil avem 10 persoane la 41 angajaţi. Mi se pare foarte mult, discutam cat 
de stufos e acest serviciu si o risipa a banului public

Dl primar: proiectul pe care l-am propus a fost de dimunare a nr de posturi la Casa de 
Cultura . Si 1-ati respins. Acele 2 posturi treceau la muzeu pentru a-si angaja muncitori pentru 
spatiile verzi, aţi fost pe lângă subiect, v-ati dus pe stufoşenie si ati respins proiectul, acum muzeul 
nu se mai poate descurca, ce sa mai povestim. Acest proiect mi-1 retrag

Dl preşedinte: iniţiatorul, dl primar isi retrage proiectul de pe ordinea de zi,

Dl preşedinte: Prezintă punctul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului si din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Fagaras”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.23/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hota rare privind 
acordarea de înlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către domnul Golasiu Comeliu si 
doamna Golasiu Ileana"

Discuţii?

Dna Golasiu Ileana îşi prezintă punctul de vedere referitor la proiectul de liotarare

Dl preşedinte: aveţi dreptate, eu personal, in numele primăriei si Consiliului local imi cer
scuze in numele persoanelor care au greşit cu impunerea si in comisii s-a discutat, aveţi dreptate ati 
fost un dascal deosebit

Dl primar: Dna Golasiu, noi am avut discuţii foarte multe, si cu dvs si cu soţul in birou. 
Consiliul actual nu ştie despre ce e vorba pentru ca lucrurile s-au petrecut in mandatul trecut. Este 
vorba despre terenul de langa spital pe care Primăria l-a intretinut. Când firma a făcut dis=rigentie 
de şantier, terenul era trecut in proprietatea primăriei prin expropriere. Si acum revin la acuzaţiile 
pe care mi. le-ati adus azi. împreuna cu dumneavoastră am avut cu colegii mei discuţii referitoe la 
cumpărarea acelui teren. Noi v-am explicat ea acel teren l-am expropriat, pentru a realiza un sens 
giratoriu la ieşirea de pe starda Ghioceilor in str Dna Stanca. V-am explicat la vremea respectivă că 
nu mă pot prezenta in fata Consiliului Local decât: eu o evaluare făcută de o persoana autorizata, 
evalarea fiind 15 eur/mp. Am încercat sa purtam o discuţie , nu ati fost de acord sa 11 vindeti pe 
acea suma iar ulterior am venit in fata Consiliului cu expropriere. Vreau sa va reamintesc ca pe 
terenul acela trec toate reţelele, magistrale de apa , termie, nu e un teren construibil, acest lucru 
fiind menţionat de evaluator in evaluarea făcuta. Ati cumpărat terenul in 1996 dar nu ati avut
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posibilitatea sa construiţi pana in 2022 datorita restricţiilor. Când s-a votat exproprierea băiatul 
dvs a fost aici in sala de şedinţa. Dvs aveţi datoria sa piatiti impozitul până la data care a trecut in 
proprietatea primăriei

Dl Cupu: doamnă, după părerea dumneavoastră Consalul a ajuns pe terenul 
dumneavoastră trimişi de cineva sau ....? Penalităţile care vi s-au perceput pe ce perioadă vi s-au 
perceput? E posibil pe 5 ani ? proiectul pe care il avem spune ca se scutesc majorările cu condiţia 
achitării debitului perincipal până Ia 31 martie, să nu aveţi impresia că nu veţi mai avea nimic de 
plătit, este doar ştergerea penalităţilor.

Dl Bimtunoiu: doamnă, la ce dată aţi fost expropriată? In decembrie 2021 când vi s-a spus 
că nu mai aveţi nimic de plătit vi s-a dat vreun act?

Dl Cupu: Dl Popa dacă vă cereţi scuze înseamnă că recunoaşteţi o greşeală si acest proiect 
trebuie retras si corectat. Propun sa se retraga proiectul si sa se refaca

Dl primar: domnilor consilieri puteti face un amendament sa nu mai piatiti nimic 
niciodată. Până acum a fost încadrat greşit ca teren agricol, dar daca faci o evaluare la 15 euro mp 
nu este teren agricol, si atunci am plătit 25.000 euro. Am initiat acest proiect ca dna să nu 
plătească penalitati să plătească doar baza.

Dna Polmolea : ne puteti spune de ce s-a făcut reîncadrarea impozitului de la teren 
agricol pentru ca e neconstruibil si s-a calculat o suma asa de mare?

Dl primar: sunt categoriile de folosinţa pe zona, si nu pot incadra cei la Venituri Bugetare 
incadra altefel, declaraţia făcută a fost făcută greşit, nu s-a putut verifica si cu ocazia exproprierii s
a rectificat eroarea.

Dl Klein: eu nu pot vota ca nu am informaţiile necesare.

Dl Cupu: o greşeala a unui fucntionar sa o punem in cârca unor oameni de 70 de ani nu mi 
se pare normal. Daca au găsit eroarea nu e normal sa li se impună pe 5 ani in urmă, aceşti oameni 
si-au plătit impozitele la timp, de unde să scoată oamenii aceştia suma asta? Consalul le-a plătit 
ceva, a stat atâta timp acolo fiind trimis de cineva anume, vi se pare normal, sunt oameni care au 
muncit o viaţă, de ce nu cereţi Consalului să. plătească diferenţa? Au avut dispoziţie de sanier, cum 
au stat acolo? Nu va e ruşine? Cei din primărie nu au văzut că sunt utilajele acolo? Cei de la Consal 
să le plătească oamenilor această sumă.

Dl preşedinte: dl Cupu, veniţi cu o propunere, in afară de populism nu ştiţi decât să urlaţi, 
veniţi cu un proiect, nu doar daţi din gură.

D l B u tu n o iu : dl Popa mi se pare ilegal sa punem oamenii sa plătească suma asta. In 
decembrie s-a trecut in cartea funciara loc de casă, din cauza asta s-a ajuns la suma asta. Eu propun 
sa anulăm toată suma

D l Klein: spiritele s-au încins, retrageti dl primar acest proiect

D l p r im a r: Până acum 5 ani acest teren a fost declarat cu declaraţie de impunere fără să 
vină cu CF la declaraţia de impunere, a fost încadrat ca gteren agricol si se plătea 10-20 lei pe an. 
Când am început procedura de expropriere, noi plătind o sumă de 25.000 euro pe acest teren 
intravilan, loc de casa , conf artn o  cod procedura fiscala se poate impozita cu 5 ani in urina. Serv7 
venituri bugetare trebuia sa mearga pe teren sa verifice dar nu s-a putut neavând personal 
suficient, primăria este in culpa dar si proprietarul ca nu au declarat corect. Daca nu votam acest 
prooect ei rămân cu toata suma in continuare. Dl Butunoiu a venit cu un amendament sa se 
scutească tot. Acum trebuie sa intervină dna secretar general sa spună daca exista cadru legal 
pentru acest lucru. Declaraţia de impunere a fost făcută greşit din 1996, cei de Serv venituri 
bugetare au făcut acum acest lucru doar pe 5 ani in urmă pentru că atât permite legea. Poţi fi scutit 
de penalităţi doar dacă plăteşti baza, asa e legea . Daca azi retrag proiectul, dânşii rămân în 
continuare cu suma la care se adaugă în continuare penalităţi
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Dna Aldea: declaraţiile pe care dânşii le-au tăcut au fost înainte de HCL de a incadara 
terenul intr-o anumita categorie?

Dl primar: declaraţiile sunt din 1996

Dna Goîasiu: in unii ani plătim impozit 13 le i, de ex in 2019

Dl Butunoiu: din 2016 , ati plătit impozit pe acest teren? Cum ati plătit, ca teren agricol ? 
Greşeala e ca in decembrie a fost încadrat ca loc de casa

Dl primar: din 1996 a fost loc de casa, dar nu a adus CF ul la declaraţia de impunere si 
declaraţia de impunere s-a perpetuat. Există recipisa cu suma pe care v-am virat-o din iunie anul 
trecut.

Dna Secretar general: acest teren a fost impus prima dată pe numele domnilor in 1999 
ca teren, arabil intravilan conform declaraţiei dânşilor. în momentul când s=a realizat procedura de 
expropriere s-a constat ca acest teren are categoria curţi construcţii. Din punct: de vedere fiscal se 
poate propune la acest moment doar scutire de majorări de întârziere, obiectul hotărârii are in 
vedere aceste majorări , doar atât, conf art 185 Cod Procedură Fiscală, acesta este apanajul 
dumneavoastră, aparatul de specialitate al dini primar vă propune, dumneavoastră dacă 
consideraţi aprobaţi, dar temeiul legal este art 189 Cod Procedură fiscală unde prevede scutiti sau 
reduceţi majorările de întârziere. Cu privire la debitul principal, aici e o altă discuţie

Dl Butunoiu: eu rog colegii sa votam , să îi scutim de penalităţi , rămânând ca pentru 
debitul principal să âşi rezolve problema în instanţă.

Dl Klein: când a fost expropriata a primit o recompensa la nivel de teren arabil sau de curţi
construcţii?

Dl primar: de curţi construcţii

Dl Klein: dacă a primit la nivel de curţi construcţii, mi se pare normal să plătească 
impozitul pentru curţi construcţii

Dl primar: exproprierea se face după legea 255, la CEC intr-un cont se vireaza banii după 
ce se termina procedura. De la CEC ne dă o recipisă iar proprietarul vine după recipisa si îşi ridică 
banii.

Dl Klein: eu citesc aici chitanţa din 2020, unde scrie teren intravilan agricol 1.3, impozit; 
teren 114, impozit clădiri 295 si impozit auto 400.

Dna secretar general: eu nu am văzut acea chitanţă, dar în acea chitanţă sigur se 
regăseşte atât terenul intravilan de care v-am precizat anterior cât si suprafaţa mai mica care e la 
domiciliul dânşilor, str Panselutelor 12. Terenul de la domiciliul dânşilor fiind în cartierul Florilor 
are o suprafaţa mai mică , are categoria curţi construcţii, iar terenul arabil de care v-am precizat eu 
s-a impus ca urmare a declaraţiei contribuabilului

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  12 voturi pentru si 5 abţineri 
(Polmolea, Crăciun, Paicu, Cupu, Gavrilă) - se adoptă HCL nr.24/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind
revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Fagaras si completarea Anexei 3 a HCL 112/2021 pentru 
stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  17 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.25/27.01.2022
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Dl preşedinte: Prezintă punctul 20 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotarare privind 
abrogarea HCL nr.77/2016”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se respinge cu -  4 voturi pentru si 13 abţineri - 
se adoptă HCL nr.26/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 21 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării si completării Regulamentului serviciului Public de Salubrizare al Municipiului 
Fagaras aprobat in forma actualizata prin HCL 80/26.02.2021 si a Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin încredinţare directa nr.5035/05.03.2008"

Discuţii?

Dna Polmolea: as vrea sa menţionez ca in cadrul acestui regulament este acea bonificaţie 
care se acorda pentru persoanele care reciclează hârtie, carton, plastic si sticlă. Acea bonifeatie a 
sesizat si SALCO si nu s-a luat în seamă, nu poate fi făcută sub această formă pt ca reprezintă 
achiziţie de material reciclabil , operatorul nu poate face aceste achiziti ci numai colectorul poate 
face aceste achiziţii, la care s-ar opri taxa de 2%  pentru taxa de mediu care se preia de reeicîatori, 
ceea ce nu e stipulat si am cerut sa se facă modificarea pentru că nu e corect, astfel încât eu o să 
abţin . Poate fi o bonificaţie dacă vrem. sub forma unui bon , dar in nici un caz de a se da bani 
persoanelor care vin la centrele salco

Dl prim ar: asa spune in lege ca se da bonificaţie, pentru ca bonificaţia se recuperează de la 
OTR işti care plătesc tot ceea ce trebuie sa dam in economia circulara adica acele materiale 
reciclabile.Daca scoateţi aceasta bonificaţie de a da celor care vin cu plastic, hârtie pentru a -si 
îndeplini indicatorii firma de salubritate, atunci le reduceţi posibilitatea firmei de salubritate să-şi 
îndeplinească indicatorii iar ei sunt pasibili sa primească aninedă neîndeplinlnd indicatorii. V-a 
spus si colega mea la comisiică e modalitatea legală de a recompensa cetăţenii, pe cei care 
colectează selectiv.

Dna Polm olea: nu este o modalitate legala, ea se referă la o bonificaţie, bonificaţie 
înseamnă reducerea unei taxe, la colectori in legea de care vorbiţi dumneavoastră aceste materiale 
se preiau cu o taxa de 2%  care nu e stipulata in acest regulament. Salaco poate face acest lucru 
reţinând o taxa de 2% cum face Rematul, cum fac alţii, eu la asta rna refeream,nu faptul de a 
renunţa de la a achiziţiona aceste meteriale reciclabile , la modul in care este prevăzută această 
bonificaţie, nu am zis altceva nimic.

Dl primar: aceste cheltuieli pentru firmele colectoare se recuperează de la OTR işti, e
singura modalitate in care poţi evidenţia o cheltuiala pe care o ai tu ca firmă colectoare către OTR- 
işti care să iti dea banii pe care tu îi cheltui

Dl Ludu: o să mă abţin, azi am avut şedinţă AGA si am fost întrerupţi, nu am dezbătut 
toate subiectele, eu nu mă pot pronunţa pe un proiect pe care nu l=am dezbătut, asa in van eu nu 
pot vota, o sa mă abţin

Dl Cupu: având în vedere că aceste materiale le-am primit in plenul comisiilor, având în 
vedere că nu am reuşit sa discutam cu cei de la SALCO să îşi spună punctul de vedere pe acest
regulament:, având în vedere că şedinţa AGA a fost întrerupă abuziv intrându-se pe şedinţa de 
consiliu, consider că nu avem informaţiile necesare pentru a vota un astfel de proiect

Dl primar: azi in AGA nici nu se discuta acest proiect, acest proiect a fost: pus la dispoziţia 
dumneavoastră inca de la comisii, a fost colega mea şefa Serv Utilitati si v-a explicat despre ce e 
vorba , dna Polmolea vă rog să propuneţi un amendament pentru că e un reguament votat de 
Consiliul Local care va fi impus societăţii de salubrizare aveţi posibilitatea sa votati cu amendament

Dl Cupu: reamintesc ca pe lângă punctele pe care le-am avut pe ordinea de zi era si pct 
diverse unde trebuia să dezbatem acest lucru si sa avem un punct de vedere al SALCO pe acest
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regulamant, de aceea am spus că neavând posibilitatea să dezbatem la diverse propunerea de 
regulament mă voi abţine

DI primar: ca sa fie lămurită situaţia, că văd că se aruncă în spaţiu public tot felul de 
informaţii care nu sunt adevărate . Dacă vă uitati la proiectul de hotărâre veţi vedea că firma de 
salubritate a cerat eliminarea acestei taxe, adică cetăţenii să nu mai primească acea bonificaţie sau 
reducere de taxa , au cerut eliminarea acelei bonificaţii pe motiv că nu au personal. Haideţi să 
spunem lucrurilor pe nume , nu să ne repliem în funtie de răspunsul fiecăruia. Si eu susţin în 
continuare ca SALCO sa menţină acea bonificaţie sau reducere de taxa cum spunea dna Polmolea 
pentru că cetăţenii trebuie să primească o bonificaţie pentru ca ei se preocupă sa ducă selectiv 
gunoiul menajer, asa mi se pare normal. Dna Polmolea poţi propune ca amendament reducere de 
taxa si se voteaza cu amendament nu e o problemă, dar noi susţinem din cadrul primăriei să 
menţinem acea bonificaţie pentru cetăţeni

Dna Polmolea: am susţinut ca nu exista din punct de vedere fiscal sa dai omului bani, o sa
susţin, ca bonificaţia respectiva sa fie sub forma unui bon cu care sa se reducă taxa de salubritate

DI prim ar: dacă vreţi sa vedem cum ar fi funcţionat chestiunea asta, cetăţeanul primeşte 
un bon , trebuie sa rina la primărie cu acel bon, claca are taxa plătită pe un an nu mai poate primi 
bani, trebuie sa primească banii din easerie sau cum? Noi ne-am gândit ca sa fie si funcţionala 
aceasta bonificaţie

Dl Cupu: ani o întrebare retorică, când primim un raport legat de experimentul Câmpului 
unde s-a colectat selectiv si nu am primit concluziile acelui experiment , oamenii au selectat si se 
pare că până la urmă s-au dus tot la grămadă, aşteptăm un astfel de raport cu costuri, cu tot

Dl preşedinte supune la vot proiectul si se aprobă cu -  9 voturi pentru si 8 abţineri 
(Polmolea, Aldea, Ludu Klein, Crăciun, Paicu, Cupu, Gavrilă) - se adoptă HCL 
nr.27/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 22 de pe ordinea de zi: ” Proiect de hotarare privind
alegerea unui consilier ea preşedinte de sedinta(FEBRUARIE 2022)”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul , dl Stengel Norbert preşedinte de şedinţa si dl 
Stirbu Cosmin supleant si se aproba cu -  15 voturi pentru si 2 abţineri (Stengel, Stirbu) - se 
adoptă HCL nr.28/27.01.2022

Dl preşedinte: mai avem 10 informări. Da cuvântul dnei Diana Gribincea , managerul 
Casei de Cultură , care a sosit la şedinţa.

Dna Gribincea : vreau sa va spun ca doar 9 posturi sunt ocupate, al 10 lea este al meu , 
care sunt angajatul primăriei, dar apar in organigrama, si 3 sunt si vor fi vacante. Erau 15 posturi si 
am redus la 13, pe partea de financiar contabil avem 3 angajaţi din 4 care sunt acolo, unul e 
economistul, unul e gestionar care face si contractele , avem peste 150 copii la cursurile noastre si 
partea de achiziţii o asigura referentul cu studii superioare pentru ca suntem obligaţi sa avem o 
pers responsabila cu achiziţiile publice

Dl Cupu: materialele acestea le-ati făcut dumneavoastră?

Dna Gribincea: da.

Dl Cupu: la muzeu avem menţiunea vacant, dumneavoastră nu le-ati făcut asa. După 
datele pe care ni le-ati dat dumneavoastră spune ca aveţi 13 si rămân 11, iar la comp financiar 
contabil aveţi 4 persoane, mi se pare enorm

Dna Gribincea: unul e vacant
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Dl Cupu: doamnă, nu ati făcut această menţiune, însuşiţi-vă că nu ati făcut ce trebuie, 
trebuia să veniţi la comisii să ne spuneţi, să o susţineţi

Dl preşedinte: dl Cupu, informările nu sunt proiecte de hotărâri, sunteti de acord, dragi 
colegi să le citim fiecare acasă?

Dl Cupu: eu inteleg de ce cineva doreşte să le citim acasă, eu vreau să fac doar o remarca 
avem acel proces cu ecotermul , unde se spune că la apel făcut in şedinţa publică lipsă este pârât 
Consiliul Local prin reprezentant legal si se spune că avocatul nu a fost, plătim avocaţi cu mii de 
lei si avocatul nostru nu se prezintă la proces. Lucrurile acestea trebuie să le ştie lumea

Dl preşedinte: dle Cupu, într-o democraţie majoritatea decide, trebuie să învăţaţi 
lucrurile acestea, majoritatea au decis să le citească acasă. In urma votului, informările vor fi citite 
acasă de fiecare.

Se suspendă şedinţa pentru a se discuta in comisiile de specialitate proiectele 
aflate pe ordinea de zi suplimentară.

Dî consilier K lein  a părăsit şedinţa, răm ânând 16 consilieri prezenţi

Dl preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară : Proiect de hotărâre 
privind insusirea propunerii de închiriere a unor spatii proprietate privată de către Municipiul Făgăraş, ca 
urmare a necesităţii eliberării imobilului- unitate de învăţământ situate în Făgăraş str Dr loan Senchea 
nr.io4B(fosta Sc Gen nr.7) pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în proiectul Modrnizare si extindere 
Şcoala Gimnazială nr.7, Municipiul Făgăraş”, în vedere stabilirii continuităţii si desfăşurării activităţii 
didactice”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul, si se aprobă cu -  16 voturi pentru (Stengel, Stirbu) 
- se adoptă HCL nr.29/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentară : Proiect de hotarare
privind desedmnarea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Fagaras in Comisia de negociere a 
preţului imobilelor construcţii si terenuri proprietăţi private ce urmeaza a fi închiriate de e[tre Municipiul 
Fagaars in vederea relocfrii elevilor si cadrelor didactice ce îşi desfăşoară activitatea in imobilul situat în 
Făgăraş str Dr.Ioan Senchea nr.io4B (fosta Sc Gen nr.7)”

Discuţii?

Dl prim ar: ca primar conform Codului Administrativ pot propune si va rog sa va implicaţi, 
ca să nu întârziem implementarea proiectului. Propun : Cupu Lucian, Gavrilă Dan, Corina 
Polmolea, Cristîna Paicu, Ludu Cristian. Vă rog să implicaţi si să purtaţi negocieri cu părintele 
Klein , cu dl Curiman pentru a rezolva aceasta situaţie

Dl Cupu: apreciez in mod deosebit intenţia dlui primar de a mă nominaliza dar vreau să vă 
spun că am nişte probleme personale in perioada următoare si nu pot să îi onorez propunerea.

Dl preşedinte: Dl Cupu nu doreşte să facă parte din această comisie, dna Paicu a anunţat 
că e plecata din localitate

Dl Ludu: mă onorează această nominalizare, dar din păcate eu chiar sunt plecat, fac parte 
din mai multe comisii, dar poate sa desemneze pe alt consilier, ridicător de mână pentru că ar fi 
mai potrivit

Dl preşedinte: atunci au rămas dl Gavrilă si dna Polmolea, mai avem nevoie de trei 
propuneri
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DI Cupu: propune ca din comisia de nebociere sa facă parte membri comisiei economice, dl 
Ciont Valentin

Dna Centiu: propune pe dl viceprimar Stirbu Cosmin

DI Popa: propune pe dna Crăciun Monica

In urma votului au fost aleşi membri in comisia de negociere: Polmolea Corina 
13 voturi, Gavrilă Dan 14 voturi, Crăciun Monica 14 voturi, Stirbu Cosmin 12 voturi, 
Ciont Valentin 13 voturi

Dl primar : să prindem ca amendament în hotărâre comisia de negociere a preţului si a 
clauzelor contractuale , de exemplu când e vacanţă în contract să se specifice plata să nu se facă

Dl preşedinte supune la vot proiectul , si se aprobă cu -  16 voturi pentru si 1 abţinere 
(Cupu) - se adoptă HCL nr.30/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentară : Proiect de hotărâre 
privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obieetivul de investiţii “Sens 
giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov’

Discuţii?

Dl Cupu: cât timp s-a votat am avut timp să mă uit pe proiect si am găsit este HCL 133
dacă nu mă insei care a aprobat nişte indicatori si vreau sa intreb dacă giratoriul nu a fost cuprins 
in lucrările de pe Stanca

Dl prim ar: nu, este un proiect separat făcut acum doi ani si acum sunt actualizat! 
indicatorii economici, si atunci a fost un proiect separat.

Dl Cupu: din ce am văzut aici, e o bretea care se va duce din sensul giratoriu spre spital. 
Acolo pe Ghioceilor avem in derulare PNDL . Este nevoie de modifcare, se pune in pericol faptul că 
intervenim acolo si as vrea ca răspunsul să fie consemnat in procesul verbal.

Dl primar: nu, există dispoziţie de şantier ca tronsonul care se realizează pe ghioceilor 
vine doar până în acest sens giratoriu

Dl Cupu: întrebarea era dacă se periclitează?

Dl primar: Nu.

Dl Cupu: am înţeles , mulţumesc

Dl preşedinte supune la vot proiectul , si se aprobă cu -  13 voturi pentru si 3 abţineri 
(Ludu, Paicu, Cupu) - se adoptă HCL nr.31/27.01.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentară : Proiect de hotărâre 
privind aprobarea de principiu a demarării procedurii de înfiinţare a Serviciului Public de Salubrizare la 
nivelul Municipiului Făgăraş”

Discuţii?

Dna Paicu: din moment ce acest serviciu se înfiinţează ce se întâmplă cu SALCO?

Dl primar: am spus în comisii că serviciul public la înfiinţarea lui se poate face delegare 
directă către societatea Consiliului Local, se face in cadrul organigramei primăriei cum e Serv de 
Termie sau se scoate la licitaţie. Eu vin in fata dumneavoastră să avem un acord de principiu să 
începem să lucrăm la această procedură si pe urmă venim în faţa dumneavoastră şi decideţi sub ce 
formă
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Dl Cupu: din cele spuse , eu inteleg că sunt trei variante din care din două se exclude 
SALCO. E evident ca in oricare din cele două variante se doreşte falimentul SALCO, 
disponibilizarea oamenilor, iar consiliul local va rămâne cu o societate cu toate hangaralelel care le 
duce după ea, cu bani nerecuperati de la primărie si cu o răspundere a celor din AGA. Este de 
gândit bine

Dl preşedinte supune la vot proiectul , si se aproba cu -  n  voturi pentru si 5 abţineri 
(Ludu, Paicu, Cupu, Gavrilă, Polmolea) - se adoptă HCL nr.32/27.01.2022

Dl primar: v-am spus si in comisii, municipalitatea prin executiv este obligata sa ofere 
servicii populaţiei. Noi venim in fata dumneavoastră să vă facem propuneri pentru a nu rămâne 
niciodată fără un serviciu public. Daca cineva se gândeşte ca peste cativa ani se va întâmpla ceva si 
nu e bine să facem nimic acum, mi se pare...am venit doar sa spulber o chestiune prin care cineva 
crede că noi vrem un faliment sau alceva, doar ne pregătim să avem tot timpul la dispoziţie 
pârghiile necesare să nu lăsăm populaţia fără un serviciu public. Asa am făcut si cu Ecoterm , când 
nu a mai putut furniza apă caldă si căldură, noi am fost pregătiţi să oferim populaţiei un serviciu si 
ati văzut că funcţionează corect.

Dl preşedinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi suplimentară : Proiect de hotarare
privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparţin domeniului public si privat al 
Municipiului Fagaras”

Discuţii?

Dl preşedinte supune la vot proiectul , si se aprobă cu -  16 voturi pentru - se adoptă 
HCL nr.33/27.01.2022

Dl Ciont: referitor la pct 2 , comisia de negociere, as propne să ne întâlnim luni in comisie , 
sa vina si din primărie cine s-a ocupat de acest subiect. La ora 4.

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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