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JU D EŢU L BRAŞOV O

MUNICIPIUL FÂGĂRJkŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

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

DISPOZIŢIA NR.1378 
din data de 20 noiem brie 2020

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de J OI,
26 NOIEMBRIE 2020, orele 12:00

PRIMARUL M UNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a), alin,(3), alin. (5), art. 135, art. 
136 alin.(8), art, 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru data de 
JOI, 26 NOIEMBRIE 2020, orele 12,00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei 
Municipiului Făgăraş, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care 
face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 
Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind şi afişate pe site-ul 
primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul 
prevăzut de lege.

Art. 5, Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului 
Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului 
Evenimente Publice, Informare Cetăţeni şi Registratură în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor 
municipiului Făgăraş prin afişare la sediul instituţiei şi Compartimentului Asociaţii de Proprietari şi 
Tehnologia Informaţiei pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

PRIMAR,
GHEORGHE S'UCAC U

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAţl GENERAL, 

LAURA ELENA GI.UNCA
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Anexă la Dispoziţia nr.1378/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de JOI, 26

NOIEMBRIE 2020, orele 12,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Fagaras din data de 31 A U G U S T  2020 (E X T R A O R D IN A R Ă  -  
DE ÎN D A T Ă ).

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Fagaras din data de 14 O C T O M B R IE  2020 
(E X T R A O R D IN A R Ă ).

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului 
Local al Municipiului Fagaras din data de 13 N O IE M B R IE  2020 
(E X T R A O R D IN A R Ă ).

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

4 .Depunerea jurământului domnului consilier local C O LIB A Ş M IA H I- 
M Ă B Ă L IN .

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate actualizat şi 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie -  "V arian ta  de o c o lire  a 
M u n ic ip iu lu i F ă g ă ra ş" .

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
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Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
____________________________ administ£araa..domeniLului^ ublic-şi^ gi¥at-al-municipiuIui-------------

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

7. Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului tronson 7 având 
categoria de folosinţă ”drum” -  parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, 
imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 590 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi 
atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea 
Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

8. Proiect de hotarare privind prima înscriere a imobilului tronson 8 având 
categoria de folosinţă ”drum” -  parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraş, 
imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 2.427 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi 
atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş precum şi modificarea 
Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
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9-Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general şi a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "A sfa ltare  ş i m o d e r n iz a r e  d ru m u ri 
de in te re s  lo c a . în  M u n ic ip iu l F ă g ă ra ş , ju d e ţu l  B raşov", la nivelul anului 2020.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

10 . Proiect de hotarare privind actualizarea valorii de cofinanţare pentru obiectivul 
de investiţii "A sfa lta re  ş i m o d e rn iz a re  d r u m u r i de in te re s  lo c a l în  M u n ic ip iu l 
F ă g ă ra ş , ju d e ţu l  B ra şo v ", ca urmare a aprobării proiectului tehnic.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

- Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

11. Proiect de hotarare privind participarea Municipiului Făgăraş în calitate de 
partener 1 în cadrul proiectului "A ccesul eg a l a l g r u p u r ilo r  v u ln e ra b ile  la  e d u ca ţie  
ş i  săn ătate".

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement 

4



Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
-----er4mii- pttbl4ee;--r-e6pectarea-drepturilor -şi libertăţilor -cetăţeneşti,.

problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul
2 0 2 0 .

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

13. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de analiză de situaţie privind 
educaţia şi copilăria timpurie, al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

14. Proiect de hotarare privind aprobarea grupului de lucru de identificare şi 
gestionare a aşezămintelor informale de pe raza unităţii administrativ teritoriale a 
Municipiului Făgăraş,

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură
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-— Cumiula"p'gn'tm—’actrvităţi"ştiinţifice,-învăţământ," -culte," sfeterte;
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

15. Proiect de hotarare privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilului 
teren în suprafaţă de 1600 mp, proprietate privată a unor persoane fizice, afectat de 
coridorul lucrării de utilitate publică de interes local "SEN S G IR A T O R IU  S T R A D A  
G H IO C E IL O R , F ă g ă ra ş ."

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorgbe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

16. Proiect de hotarare privind însuşirea R a p o rtu lu i d e  e v a lu a re  n r .43/2020 
pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.13 
Decembrie, bl.22, ap.23, înscris în CF.nr.ioi276-Ci-U22 Făgăraş, proprietatea Statului 
Român, aprobat la vânzare.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

17. Proiect de hotarare privind însuşirea R a p o rtu lu i d e  e v a lu a re  n r.4 4 /2 0 2 0  
pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str.Tudor
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Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.7, înscris în CF.nr.i00753-Ci~U5i Făgăraş, proprietatea 
Statului Roman,-aprobat la vânzare.----------------------------------------------------------------------

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

iS. Proiect de hotarare privind însuşirea Raportului de evaluare nr.45/2020 
pentru imobilul apartament două camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. Tudor 
Vladimirescu, bl.11, sc.C, ap.16, înscris în CF.nr.i00002-Ci-Ui5 Făgăraş, proprietatea 
Statului Român, aprobat la vânzare.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

19. Proiect de hotarare privind atestarea apartenenţei la domeniul public al 
Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie, situat în Făgăraş, str.Nicolae Bălcescu, 
nr.53, jud.Braşov, înscris în CF.nr,105822 -  Ci -  U2 Făgăraş, imobil ce va avea destinaţia 
de "unitate de învăţământ -  creşă", fiind prin natura destinaţiei sale de uz şi interes 
public.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură
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- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

20. Proiect de hotarare privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în 
HCL.nr.77/31.03.2020, privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.T.Vladirnirescu, 
bl.22, sc.A, ap.19, în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în 
Cartea Funciară a drumului de exploatare cu nr.De 1013 şi canal CCN 995, aparţinând 
domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

22.Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de 
închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 
situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, blocurile C şi D.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
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Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
----------------------- administrarea domeniului-public şiprivatal municipiului-------------

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei m u  la HCL.nr.4/2019 în sensul 
actualizării Anexei nr.gA, Anexei nr.sB, Anexei nr.7, Anexei nr.i2A şi a Anexei m u2B din 
Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

24, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul "E la b o ra re  şi 
a n a liz ă  b ila n ţ  te r m o e n e r g e tic  p e n tru  a c tiv ita te a  de p ro d u c e re  ş i d istr ib u ţie  a 
e n e rg ie i te r m ic e  d in  S A C E T  F ă g ă ra ş"  elaborată de Institutul Naţional de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Energie -  ICEMENERG Bucureşti pentru SPAET Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor
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Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic al Spitalului Municipal 
Dr.Aurel Tulbure Făgăraş, respectiv, "Strategia de dezvoltare a Spitalului 
Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraş", pentru perioada 2020-2024.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare ale Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure Făgăraş".

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conseivarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

27. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie 
vacantă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanei Făgăraş 
(SPCLEP Făgăraş) - Compartiment evidenţa persoanei.

Iniţiator ; Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conseivarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement 

10



Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
-----er4in«- publiee-,- 4;espectarea--drepturilor ■ şi libertăţilor- -cetăţeneşti,'

problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

28. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţa ( 
DECEMBRIE 2020).

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu 
Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor 
istorice şi de arhitectură

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, 
cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement

Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

2 9 .Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimaruhii Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

30. Informare din partea doamnei CE N ŢIU  M A G D A L E N A  FLO R IN A , 
înregistrată la Primăria Făgăraş sub nr.de 52.051/06.11.2020, privind demisia 
subsemnatei din funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al S.C.Nitroparc 
S.R.L. Făgăraş, din motive de incompatibilitate.

31. Diverse.

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETARUL GENERAL, 

Laura Elena. Giunca

PJ.
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