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R O M Â N IA
JUDEŢUL. B R A Ş O V

CONSILIUL LOCAL FĂ G Ă R A Ş
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040368 402 949 Fax: 0040368 402 805

Web; www.primariia~fagaras.ro, Email: secretariat@primaria--fagaras.ro

PROIECT

H O T Â R Â 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 9 februarie 2022 (extraordinară, convocată de indată)

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

Ţinând cont de procesul-verbal al şedinţei extrordinare, convocată de îndată din data de 
9 februarie 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 9 februarie 2022 (extraordinară, convocată de 
indată) conform anexei avand 6 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

1

mailto:secretariat@primaria--fagaras.ro


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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ROMÂNIA
. J U D E Ţ U L .  __  ___ ___ f

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ I A""
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tei: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

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

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 09 FEBRUARIE 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 16:00, 

Preşedinte de şedinţa- Dl Stengel Norbert

Din partea primăriei participa: d-na Crisan Camelia consilier juridic Compartiment 
juridic care are atribuţii delegate de a înlocui secretarul general - Laura Elena Giunca, care se 
află in concediu

Dl preşedinte : Buna ziua, declar şedinţa deschisa. Pe ordinea de zi avem 1 proiect. 
Suntem 15 consilieri din 17 in funcţie.

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

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru 
persoanele fizice precum şi modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru 
beneficiari persoane juridice, începând cu luna februarie 2022

Cine este pentru ordinea de zi? 12 voturi pentru si 1 impotiva (Klein) - se adoptă HCL 
nr.36/09.02.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa Mămăruţa”, în subordinea 
Municipiului Făgăraş . Proiectul are avize de la 2 comisii: juridic si economic. Discuţii?

Dl Klein: Am fost impotriva ordinii de z i , consider că e prematur să se tină această şedinţa 
pentru ca ultima şedinţa AGA in care trebuia sa luam la cunostiinta toate informaţiile despre 
aceasta taxa, a fost intrerupta si nu am putut intelege toate lucrurile legate de aceasta taxa. Eu 
consider ca prima data ar trebui in AGA sa se verifice aceasta taxa si abia după aceea sa se intre in 
Consiliul Local, si daca se va vota voi fi impotriva

Dna Polmolea: la AGA , intrucat a fost in aceeaşi zi cu şedinţa de consiliu , intrucat 
problemele la SALCO sunt complicate , şedinţa s-a intins foarte mult si nu am ami putut discuta 
nota de fundamentare pentru taxa . In decembrie noi am stabilit pe baza unei note de 
fundamentare cu care a venit SALCO in AGA 16,70 lei. După care la inceputul lunii ianuarie, 
inainte de a lua o hotatare de consiliu privind taxa salco, primăria a transmis către societate , in 
12.01, o nota prin care informa societatea ca numărul de persoane este 20687 , cu aprox 2000 pers 
mai puţin decât numărul de persoane pentru care a fost fundamentata in decembrie. La momentul 
respectiv am solicitat dnei Ardelean sa vina cu o nota de fundamentare pentru acest nou nr de 
persoane. întrucât nu am apucat sa luam hotararea in AGA din 27.01, consider ca nu avem nota de 
fundamentare in momentul acesta pentru condiţiile din momentul de fata. Nu putem trece peste 
adresa primăriei cu un nr de 20687 persoane , deşi nr e stabilit aleatoriu in fiecare an, de aceea nu
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avem cum sa avem o nota de fundamentare. Legea 101 spune ca autorit deliberateive pot stabili si 
ajusta taxa pe baza notei de fundamentare emisa de operator. Noi in momentul de fata nu avem o 
nota de fundamentare valabila, pe baza careia sa luam in momentul de fata o hotarare. De aceea am 
solicitat SALCO sa convoace de urgenta o şedinţa AGA, pana atunci e prematur si ajungem sa 
facem ilegalităţi si punem societatea in situaţia de a nu isi acoperi cheltuielile daca nu suntem 
informaţi. Mulţumesc

Dl Cupu: care este celeritatea şedinţei de azi? Si probabil dna din stanga dvs a semnat pt 
legalitate si as vrea sa imi spună cum se justifica celeritatea.

Dna Crisan Camelia (înlocuitor secretar general): Trebuie sa se stabilească pt ca 
dezbaterea publica a fost in 14 ianuarie si trebuie sa stabilim un preţ pentru a putea fi incasata, 
consideram ca e necesar sa iniţiem un proiect de hotarare pe care sa il supunem atenţiei dvs si sa 
putem intra in legalitate cu colectarea acestei taxe de salubritate. NU putem aştepta luni sau zile , 
sa nu avem o taxa stabilita, si sa rămânem descoperiţi la acolectarea acestei taxe.

Dl Cupu: acum 2 zile am avut şedinţa de ce nu a fost atunci pe ordinea de zi. îmi pare rau 
ca bătaia de joc la adresa făgărăşenilor continuă. Inclusiv iniţiatorul acestui proiect nu este in sala, 
îmi pare rau ca nici SALCO nu este aici.Initiatorul nu este, in proiectul de hotarare la taxa este ...., 
proiectul pe care ni l-a propus dl primar dar nu a catadisit sa vina azi aici, are celeritate dar acum 
doua zile nu era urgent. Si va mai spun ceva . Adresa SALCO de a face şedinţa este din 20 
decembrie, daca vorbeam de celeritate. Bataia de joc din partea iniţiatorului care lipseşte si a 
SALCO este evidenta. împreuna cu cativa consilieri aici de fata am fost la sediul SALCO si am 
purtat discuţii pe intervalul mai multor ore. Am solicitat SALCO sa se reorganizeze strict pe 
obiectul de activitate, pt ca are de primit sume foarte mari din partea primăriei pe activitatea de 
spatii verzi, maturat si deszăpezire. In contextul in care aceste servicii au fost efectuate iar primăria 
nu a plătit este evident ca acei salariaţi si-au incasat salariul, au avut nevoie de consumabile. 
Practic din cei 16 lei platiti de populaţie s-a susţinut acea activitate. Daca primăria este rau 
platnica, pt ca societatea din punct de vedere al documentelor a terminat anul in profit, problemele 
vin din neincasarea facturilor de la primărie in cuntum de 2.242.503,24 lei. Am solicitat 
reorganizarea strict pe obiectul de activitate, salubritate, lucru care nu s-a făcut. Prin adresa 
nr.66/13.01.2022 s-a solicitat suma de 2.242.503,24 lei, suma reprezentând titlu executoriu. In 
aceeaşi adresa dna director susţinând ca preţul de 16,70 lei a fost stabilit ţinând cont doar de 
inflaţie fara a se lua in considerare alte elemente cost la momentul respectiv, si cum bine spunea 
colega Polmolea, numărul de persoane. In decembrie era o situaţie cu 22900 cetateni care plateau 
iar in luna ianuarie erau 20.600 ceea ce schimba fundamental fisa de fundamentare din AGA . Aici 
la art 10 spune : „ Semnatarii fişelor de fundamentare şi a memoriilor tehnico economice , alături de 
membrii AGA care au adoptat Hotărârea nr. 1/13.12.2021 răspund pentru veridicitatea, 
autenticitatea, realitatea stabilirii taxei/tarifelor de salubritate supuse aprobării.”. Adică noi ştim ca 
acea fisa de fundamentare e viciata si nu reflecta realitatea dar iniţiatorul ne pune noua in carca sa 
ne asumam iar el nici nu catadicseşte sa fie aici. Din acest punct de vedere s-a convocat o AGA in 27 
ianuarie , s-a intrat intempestiv peste AGA, dar in 27 s-au scos afara reprezentanţii societăţii si s-a 
inceput şedinţa de consiliu , când era foarte important sa se ia o hotarare privind stabilirea unui 
tarif in AGA. Ceea ce arata reaua intenţie a celor care conduc aceasta societate de a o falimenta. In 
situaţie data nu putem aproba un tarif deoarece fundamentarea din 13 nu reflecta realitatea ,iar eu 
nu imi asum , alaturi de alţi colegi vom sesiza institutile abilitate. Iare cine o va face , o va face pe 
propria răspundere, iar rugămintea mea este ca votul sa fie consemnat in procesul verbal de 
şedinţa

Dl Ludu: in mare s-a spus ceea ce vreau sa spun. Asa cum a spus dl Cupu, cativa consilieri 
am fost la SALCO , personal am cerut dnei secretare al consiliului de administraţie, si pe email sa 
imi trimit fisele de fundamentare, sale examinez, dar nu le am primit. Am fost impreuna cu cativa 
colegi la sediul societăţii, am verificat aceste fise de fundamentare care sunt total nevalabile. As 
vrea sa va arat ca fisele de fundamentare au cifre diferite. Conform cifrelor lor, daca adunam 
aritmentic vedem ca sunt calcule eronate. Conform cheltuielilor , 3.858. 000 iar ei au trecut 
2344000 lei. S-a greşit voit calculul, nu putem creste tariful daca avem o scădere a cheltuielilor. 
Daca facem fisele de fundamentare din pix, nu putem ajunge la o concluzie. In memoriul tehnico
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economic nu ni s-a spus cati agenţi economici, cata populaţie avem, datele sunt eronate. Nu ni se 
spune la cheltuieli materiale, cati lubrifianti, cat combustibil. Noi nu putem lua o hotarare daca nu 
avem date reale. Nu putem lua o decizie din moment ce şedinţa AGA a fost intrerupta, nu avem 
fise de fundamentare corecte, initatiatorul lipseşte, ne pune in carca sa impunem noi un preţ, sa 
răspundem noi pentru veridicitatea si autenticitatea unor asemenea catastrofe. Deja aud zăngănit 
de cătuşe.

Dna Paicu: susţin cele spuse de colegii mei, imi pare rau ca nu e iniţiatorul proiectului aici, 
as fi avut foarte multe Întrebări legate de acest proiect. Am trimis si eu 2 adrese către preşedintele 
consiliului de administraţie SALCO, sa convoace o şedinţa extraordinara AGA, in care sa discutam 
pct de pe ordinea de zi a şedinţei AGA din 27

Dl Popa: haideţi sa ne aducem bine aminte de ce s-a intrerupt ultima şedinţa AGA. Tot 
datorita noua si datorita unor colegi de ai noştri care in momentul in care secretarul primăriei a 
venit sa se pregătească de şedinţa de consiliu cineva a inceput circul si a dat- o afara din sala. 
Normal ca secretarul primăriei, fiind şedinţa convocata la ora fixa a venit si a inceput şedinţa . Sunt 
filmări făcute, se pot face public. Problema e ca , prin primăria Fagaras, SALCO nu poate sa isi 
incaseze taxele. Nu are cum, probabil o sa fie următoarea AGA, se va vota probabil intr-o viitoare 
şedinţa de consiliu , problema e cu incasare pe luna ianuarie, retroactiv . Aceeaşi situaţie e si la 
piaţa. Daca o lungim nu se poate incasa taxa . Intr-adevar nota de fundamentare e greşita. Acelaşi 
lucru spune dl Cupu de 2 ani de zile , dl Ludu de 2 ani de zile , dna Polmolea de 2 ani de zile. Eu va 
dau cuvântul meu de onoare, va votez proiectul. Nu contează ca e făcut de SALCO, ca e făcut de 
Ovidiu Popa, ca e făcut de dl Ludu. Când veniţi cu un tarif si nota de fundamentare sunt de acord ca 
votez aceste tarife. Nu are rost sa discutam ca nu e iniţiatorul aici, ca sunt 2 milioane daorie. Daca 
primăria are datorie , SALCo sa dea in judecata sa isi recupereze debitele. Nu are legătură cu 
tariful. Haideţi sa deblocam situaţia,sa stabilim nr de persoane , sa trecem acest proiect indiferent 
la ce suma va ajunge suma

Dna Polmolea: de 2 ani de zile nu puteam comenta de aceasta taxa pentru ca sunt din 
aprilie anul trecut, dar taxa e greşita eu am venit si am vorbit azi cu dl Ionut Ciora care tine locul 
dnei Ardelean pe perioada concediului. Salco nu ştia de şedinţa , au aflat din presa. Taxa e greşita , 
nu vreţi sa va asumaţi dl Popa in nici un fel responsabilitatea pentru nişte lucruri care nu sunt 
corecte. Aceste taxe pot fi incasate trimestrial. Faptul ca votam azi sau aşteptam acea şedinţa AGA 
pentru a vota corect si legal nu cred ca e o diferenţa pentru ca pana la sfaristul lunii februarie va fi 
şedinţa AGA si vom putea iniţia un proiect fundamentat corect

Dl Cupu: Ordinul 109 al ANRSC spune cine fundamentează acel tarif . Tariful il 
fundamentează operatorul. Un consiliu local in 2019 a căzut intr- o astfel de capcana , in care a 
fundamentat primăria, iar pe acest lucru instituţiile statului se vor pronunţa. Eu nu sunt de acord 
sa mai fac aceasta eroare. Conform legislaţiei in vigoare, operatorul trebuie sa fundamenteze. Nu 
populist sau impaciuitor cum vrea dl Popa. Mai mult, iniţierea unui astfel de proiect, taxa e taxa 
speciala care se constituie la bugetul local iar conform Codului Administrativ pe orgnigrama si 
buget doar iniţiatorul acestui proiect, primarul, poate iniţia acest proiect, nu consiliul local. Si as 
ruga pe toti colegii sa pună mana sa citească un pic, sa voteze in legalitate. Din acest motiv nu 
putem un astfel de proiect. înainte de a fi impaciuitor sau populist sa se uite in lege cine 
fundamentează , cine initiaza. Cel puţin e o jignire la adresa societăţii, si SALCo si iniţiatorul nu
sunt aici, si ne supune un proiect in loc de sume ne pune .....  se ştie ca fundamentarea din
decembrie nu sta in piciare. Suntem normali, stimati colegi?

Dl ludu: răspund dlui Popa ca mi-a menţionat numele. Acum 2 ani am venit cu o fisa de 
fundamentare făcută de mine, conform datelor puse la dispozite de SALCO, preţul era de sub 9 lei, 
am cerut sa se subvenţioneze de la bugetul local digerenta pana la 13,5 lei si nici macar nu s-a pus 
in discuţie acel amendament. Atunci mi s-a spus ca nu putem subvenţiona de la bugetul local, luna 
trecuta dl primar a cerut pentru serviciul de termie subvenţionarea de la bugetul local. Am spus sa 
nu se mai opereze cu dublustandard. Subvenţionarea se poate realiza conform serv de salubrizare
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al localităţii, art 25 lit.a) si art 26, 27. Retroactiv oricum nu putem cere acesta taxa. Sa isi asume dl 
primar un tarif daca e iniţiator, iar restul sa se subvenţioneze de la bugetul local. Mulţumesc

Dna Centiu: Am văzut ca s-a precizat ca tariful poate fi stabilit in baza fisei de 
fundamentare depusa de operator, suntem in luna februarie, ştiam de problema din luna 
decembrie, pentru luna ianuarie e greu de găsit o soluţie, si tot ce vad e ca aceste in aceste şedinţe 
ne atacam intre noi, si nu vad soluţii, fac un apel la colegi sa lasam deoparte aceste atitudini, sa 
depunem diligentele sa găsim o soluţie si poate reuşim sa ieşim din impas

Dl Popa: da , dl Cupu, suntem normali si toti colegii dvs sunt normali. Spuneaţi in 
discursul dvs, toti colegii sa citească legile . Va atrag atentia ca dvs personal acum un an ati fost in 
CL cu un proiect de hotarare cu un tarif, in momentul respectiv nu stiati legea sau nu ati vrut sa o 
stiti. Spuneţi ca azi SALCO sa vina cu fundametarea, sunt de acord , dar nu trebuie sa jignim si sa 
ne certam pe aceasta idee. Daca credeţi ca prin gura mare o sa castigati elecorat, nu ajutati deloc 
fagarasenii. Mulţumesc

Dl Cupu: dl Popa, eu inteleg ca unii au memoria scurta. Noi nu am venit cu alta 
fundamntare acum 1 an de zile, am venit cu nişte corecţii pe o fundamentare greşita, si am aratat ca 
trebuia sa iasa un preţ de 10,31 le i. In urma acelor corecţii am fost ameninţaţi cu plângeri penale , 
care nu s-au mai făcut, s-au intamplat alte plângeri penale, pe care le-a făcut un individ. Eu as vrea 
dl Popa , poate ne faceţi o informre despre proiectul de pe strada Câmpului cu acei prepeleci, ca s- 
au cheltuit o gramada de bani cu stâlpi, saci. Oamenii au fost amendaţi daca nu au selectat, iar 
ulterior am fost informaţi in AGA ca datorita lipsei infrastructurii, tot ce s-a adunat selectiv, a fost 
adunat gramada si dus la Fineco. M-as fi aşteptat sa aveţi aceeaşi deschidere asa cum ati fost atunci 
prin cartier, sa ne faceţi o informare si noua . Pana nu faceţi un raport despre acel experiment nu 
ştiu daca aveţi calitatea morala sa ne povestiţi despre altceva. Legea e clara. Operatorul 
fundamentează, consiliul local aproba. In lege nu spune ca Consiliul local initiaza , spune ca 
aproba. Eu nu am initiat, a fost un proiect in care se arătau erorile de calcul. Va mulţumesc

Dna Polmolea: eu tocmai am oferit o soluţie, aceea de a ne întâlni de urgenta in AGA si a 
aproba nota de fundamentare, pentru a face legal aceasta hotarare de consiliu. Daca pana acum 
lucrurile au fost făcute greşit si daca acum am vrea sa facem corect lucrurile nu cred ca e un 
impediment. Nu pot face eu fundamentarea, in funcţie de informaţiile primite putem aduce 
amendamente. Dar in momentul de fata fundamentarea o fac ei.

Dl Popa : de acord cu dumneavoastră

Dna Aldea: suntem in februarie, in cat timp credeţi ca se face o fundamentare, cu toate 
cifrele corecte?

Dna Polmolea: ei au avut o fundamentare făcută, dar de ce a venit primăria si s-a 
schimbat nr de persoane? In momentul in care primăria in decembrie inainte de şedinţa AGA a 
cerut SALCO sa stabilească taxa pentru 2022, de ce nu a venit direct cu număr de persoane pentru 
2022 , de ce după ce s-a stabilit taxa? E o intrebare pertinenta

Dna Aldea: cei de la SALCO, au avut datele din ocombrie, noiembrie, date cu care au
lucrat

Dna Polmolea: nu am pus in balanţa datele cu care au venit in decembrie, am comentat 
faptul ca s-a schimbat număr de persoane

Dna Aldea: aceasta fundamentare se poate schimba, se poate face, in urma unei şedinţe 
AGA, după ce cei de la SALCO vor face o noua fundamentare, insa nu se schimba nimic, decât 
acesta taxa care se vrea colectata.Trebuie spus lucrurilor pe nume, nu aruncam mingea pingpong 
de la unul la altul

Dl Klein: eu un lucru nu inteleg, am fost convocaţi la o şedinţa de indata . E graba foarte 
mare. Domnilor consilieri va mulţumesc ca ne-am grăbit la aceasta şedinţa, iniţiatorul nu s-a
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grăbit, nu s-a grăbit nici SALCO, am informtia clara de la conducerea SALCO ca nu e nici o graba, 
ca nu e diferenţa mare intre 16 lei si 16,70 lei si daca nu se voteaza ramane taxa de anul trecut. NU 
e nici un fel de graba , fapt de care sunt conştienţi SALCO si iniţiatorul proiectului, pentru altfel 
venea si susţinea proiectul. Noi in ultima şedinţa AGA nu am discutat lucrurile pana la capat, dar 
facem şedinţa de indata pentru a deranja consilierii, pentru o şedinţa care nu duce la nimic.

Dl Popa: nu ramane, nu se poate incasa

Dl Ludu: din decembrie SALCO a cerut nr de persoane ca sa ştie pe ce operează . Sunt
20687 persoane , alta data sunt 26.000 persoane. lata ce spune art 26........Primăria e obligata sa
incaseze si de la cei fara contract. Autorităţile au obligaţia.........  Sa faca primăria treaba si sa
mearga in cartierele defavorizate, in combinat, in Galaţi.

Dl Biza : aceia plătesc toti. Pentru ca au contract la primărie si daca au restante nu le da 
contractul.

Dl Cupu: stimati colegi, in convocatorul de la AGA din 27 ianuarie, se spunea ca şedinţa 
AGA este in 27.01. Iar daca nu exista cvorum se va repeta in 31.01. Cred dl Ciprian Tetiu avea 
posibilitatea sa ne anunţe si in 31 ora 17 sa reluam şedinţa. Eu nu inteleg daca exista acesta graba, 
de ce nu s-a revenit si in 31 sa reluam acea şedinţa AGA in care sa stabilim un tarif. Pasivitatea 
Consiliului de administraţie de a nu tine o şedinţa AGA e de neiertat. Este inacceptabil ca 
preşedintele consiliului de administraţie sa nu faca asta, mai ales ca are solicitarea unor membri 
AGA, iniţiatorul sa nu fie aici si sa răspundem noi consilierii in fata cetăţenilor. Nu e normal. Sa fi
iniţiator, sa nu vi sa susţii, sa propui un tarif c u ..... si prin pct 10 sa arunci vina in cârca celor care
vor aproba azi un tarif, e mai mult decât pot intelege. Nu este normal, pasivitatea iniţiatorului si a 
consiliului de administraţie, salariaţii de la SALCO nu au nici o vina ca conducerea lor face lucrurile 
astea, in condiţiile in care lucrează in frig isi fac treaba. Este inacceptabil

Dl Popa: dle preşedinte eu propun sa supuneţi la vot si rog sa se menţioneze voturile 
fiecărui consilier, daca proiectul nu va trece cu siguranţa va trebui sa facem AGA , sa o luam de la 
capat sa discutam pe fundamentare , pe date concrete

Dl Cupu : eu in situaţia data nu imi exprim votul in nici un fel. Rog sa fie menţionat in 
procesul verbal. E dreptul meu sa nu votez.

Dl Stirbu: atunci pentru ce ati venit dl Cupu?

Dl Cupu: am venit la o şedinţa pentru ca ma interesează ce se intampla cu SALCO, de ce 
servicii va beneficia populaţia, cat va plaţi, iar in lipsa celor de la SALCO, a iniţiatorului, dovedit ca 
fundamentarea nu e reala, am vrut sa dezbat dar in situaţia data eu nu imi voi exercita votul

Dl Stirbu: atunci nu mai stati. Inseamna ca nu aveţi interes. E foarte simplu. Eu imi 
exprim opinia prin vot. Daca nu aveţi o opinie de ce ati vorbit o ora? Care e logica?

Dl Butunoiu: am ascultat părerile tuturor, parerea mea e ca nu putem sa incasam bani, 
societatea trebuie sa isi incaseze banii. Eu simt ca nu va trece. Vroiam sa vin cu o propunere. 
Haideţi sa amanam luarea unei decizii, sa facem o şedinţa AGA, sa aprobam tariful si după aceea 
sa facem o şedinţa de consiliu. Daca nu va trece, practic se amână.
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Dl Popa: dacă nu va trece, vom face o noua şedinţa AGA, un nou proiect , o alta 
fundamentare.

Dl Stirbu: noi avem dreptul sa il trecem sau nu, a mai fost AGA, in AGA a fost votat preţul, 
nu a avut nimeni nici o problema

Dl preşedinte: Dl Butunoiu ati propus amanarea proiectului?

Dl Butunoiu: nu amânare pentru cateva luni, amânăm cateva zile. Parera mea , amânăm 
doua zile, facem AGA, si votam in consiliu, ca nu puem ţine nici primăria aşa , pentru ca nu pot 
incasa nişte taxe .

Dl preşedinte: atunci faceţi o propunere de amendament pentru amânare

Dl Cupu: se poate face amendament fara acordul iniţiatorului?

Dna Aldea: eu solicit o pauza de 5 minute sa putem discuta.

După o pauza de cateva minute se reia şedinţa

Dna Aldea: eu o sa votez asa cum voi vota pentru ca vreau până la sfârşitul lunii februarie 
si cat mai urgent o intrunire AGA in care sa discutam concret cu consiliul de administraţie cu 
conducerea societăţii si pe baza unei fundametari corecte sa stabilim un preţ

Dl Popa: In proiectul pe care il avem trebuie sa stabilim un cuantum al taxei, conform 
notei de fundamntare.

Dl preşedinte supune la vot proiectul asa cum este -  6 voturi pentru , 2 voturi impotriva 
(Klein si Paicu) si 5 abţineri (Gavrila, Crăciun , Ludu, Aldea, Polmolea) -

Dl consilier Cupu Lucian deşi i s-a atras atentia ca trebuie sa isi exprime votul 
in una din modalităţile prevăzute de Codul Administrativ, menţionează expres ca 
refuza sa voteze

Urmare a votului exprimat, proiectul de hotarare a fost respins pentru lipsa 
cvorum, si se va emite HCL nr. 37/09.02.2022 de respingere a proiectului de hotărâre 
privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice precum şi 
modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru beneficiari persoane juridice, 
începând cu luna februarie 2022

Dl preşedinte: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă

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

AG/AG

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA. 
STENGEL NORBERT
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