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H O T Ă R Â R E A  nr. 27 
din data de 19 februarie 2020

-privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara 
a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020, precum si

ordinea de zi suplimentară

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, ÎNTRUNIT IN  ŞEDINŢA
ORDINARA,

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Fagaras nr.280/14.02.2020 cu 
privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în şedinţă publică ordinara, 
în ziua de miercuri, ig februarie 2020, precum si ordinea de zi suplimentară,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionai'e 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. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) şi art. 196 
alin. (1) lit. a) 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 ordinea de zi a şedinţei publice ordinara a Consiliului Local al 
Municipiului Fagaras din 19 FEBRUARIE 2020, precum si ordinea de zi suplimentară, 

la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condiţiile art. 133 alin. (2) lit. a), 
art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, 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.

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru,.... impotriva...T7^~abtineri
Consilieri in funcţie - 18 
Consilieri prezenţi -16

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-50
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 ̂DIS ROZIŢIÂ NR. 280 
r d m  data ae  14 /eb ru arie  2020

X  lfMRAS
privind convocarea Consiliului bocal al.M-unicipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de 

M IERCU RI, 19 FEBRUARIE 2.020, o re le  16:00

PRIM ARUL M U N ICIPIU LU I 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:

A rt. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru data de 
M IERCURI, 19 FEBR U A R IE 2020, orele 16,00, 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 integrante din aceasta.

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

A rt. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la 
art.i.

A rt. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

A rt. 5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, in termenul 
prevăzut de lege.

A rt. 6. 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 afiş: re pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

CON TRAS EMNEAZĂ, 
SE CR E TA R  GENERAU, 

LA U R A  E L E IA  CIUNGA

I
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A n exă  la D ispoziţia  n r .280/2.020

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

19 FEBRUARIE 2020, o re le  16,00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Fagaras din data de 30 IA N U A R IE  2 0 2 0  (O R D IN A R Ă )

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

2 .Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul 
public al M unicipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul I lunicipiului 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 publica locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

3. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul Y\ imobil situat în 
Făgăraş, în suprafaţă de 15.262 mp şi prima înscriere a imobilului ‘ Stadion -  lotul II” , imobil situat în 
Făgăraş, în supraf?fă de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraş, în suprafaţă totală de 15.427 mp, ca 
fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş 
precum şi completarea Inventatului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:sccretariat@primaria-fcgaras.ro


Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
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

4 .Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul 
teren -  intravilan în suprafaţă de 306 mp, situat în Făgăraş, Al. Livezii, nr. 10A, înscris în CF 106354 
Făgăraş, proprietatea Municipiului Făgăraş, 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 arhitectura

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, înv ăţământ, 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

5 .Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul 
teren -  intravilan în suprafaţă de 955 mp, înscris în CF 104014 Făgăraş, proprietatea d- lui Sfeclis 
Traian şi d-nei Sfeclis Vasiiica (soţie), situat în Făgăraş, sir. Tăbăcari, nr. 13. aprobat la cumpărare.

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 administiuţia public? locală, juridică, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele 
minorităţilor

Comis’a de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6 .Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru 
imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C 1-U2 Făgăraş, situat în Făgăraş, str. 
Podului, nr.l, ap.2 . proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinaţia de “locuinţă socială”, 
aprobat la cumpărare.
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Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorglie 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 europeana

y.Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul 
teren intravilan, în suprafaţă de 1.600 mp. înscris în CF nr. 105810 Făgăraş, proprietatea d-lui Golaşiu 
Corneliu şi a d-nei Golaşiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecţia străzii D-na Stanei cu str. Ghioceilor, 
în vederea realizării investiţiei amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

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 înconjur; tor, 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 aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor 
construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul 
Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

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

administrarea domeniului public şi prr at 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 int :grcre europeana



9-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-econom id pentru obiectivul 
de investiţii " E x tin d e r e  c a n a liz a r e  m e n a je r ă , s tr .S a lc â m u lu i  d i ? M m iic ip in l 
F ă g ă ra ş".

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Cucaciu
A\iz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-socicde, buget finanţe şi

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

Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultura

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

io . Proiect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL.nr.68/2017 privind 
aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură şi condiţiile de refacere a 
infrastructurii dom eniului public al Municipiului Făgăraş.

Iniţiator ; Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
Yviz 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

ii.P ro iect de hotarare privind modificarea şi completarea HCL.nr.106/2019 privind 
implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 
2020.

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

administrarea domeniului public şi priv it 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

o



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

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

12. Proiect de hotarare privind darea în administrare a serviciului de transport public local 
de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraş, către Serviciul de Transport 
Public Local în M unicipiul Făgăraş.

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

administrarea domeniului public si 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 e terne şi integrare europeană

13 .Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor 
demersurilor, în vederea dobândirii personalităţii juridice de către "A S O C IA Ţ IA  jP E N T R U  
D E Z V O L T A R E  IN T E R C O M  U N IT A R Ă  IT I M IC R O  R E G IU N E A  Ţ A R A
F Ă G Ă R A Ş U L U I".

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

administrarea domeniului public si 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 privând angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
M unicipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizie nr.43/2020 a 
Autorităţii de M anagem ent pentru POR, aferentă proiectului " M o d e rn iz a re a  Ş c o lii 
G im n a z ia le  n r .7  ş i  a  r e ţe le i  d e  s t r ă z i  u r b a n e , în  ved erea , c r e ş te r ii  c a lită ţ ii  -deţii 
în  M u n ic io iu l  F ă g ă r a ş " ,

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

6



Aviz consult: t iv : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
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

15 .Proiect de hotarare privând atribuirea denumirii de stradă R A C O Y IŢ E i pentru 
artera stradală nou creată din Şoseaua Combinatului.

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 agricultura

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 privând aprobarea modificării O r g a n ig r a m e i ş i a s ta tu lu i  
d e fu n c ţ ii,  p r e c u m  ş i s ta b il ir e a  s a la r ii lo r  d e  bază. p e n tr u  a n u l 2 0 2 0  a le  
C lu b u lu i S p o r t iv  M u n ic ip a l F ă g ă r a ş .

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 activâtăţi 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 si integrare europeană

17. Froiect de hotarare privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al 
M unicipiului Făgăraş, în anul 2020 a Fundaţiei "Hospice Casa Speranţei", în vederea 
acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoţionale 
pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile.

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

administrarea domeniului public şi privat al municipiului
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Comisin 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 europeana

18. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă 
(M A R T IE  202.0).

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

19.Diverse.
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Nr..6.037 din 19.02.2020 

Dom nule/Doaism ă pr eşedinie,

în conformitate cu prevederile art. 136, alin.(8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să supuneţi spre aprobare, suplimentarea ordinii de 
zi, cu următoarele proiecte de hotărâri:

i.Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile Ordinului Instituţiei Prefectului 
Judeţului Braşov nr.155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea 
duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, al 
domnului Popa O vidiu N icolae.

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local a! M unicipiului Făgăraş 
pentru anul 2020. ( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

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

3. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI 
M AN IFESTĂR ILO R CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes 
municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraş şi evidenţierea 
fondurilor necesare în bugetul local 2020. ( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate ale 
consiliului local).

Iniţiator : Primai ui Municipiului Făgăraş - Gheoighe Sucaciu

mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Aviz consultativ: - Comisia de studii, prognoze econoinico-socialc, fcugec 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

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea parţiala a pierderilor induse de prestarea serviciului 
public de producţie, transport, distribuţie si furnizare a energiei termice pentru populaţie in sistem 
centralizat si neacceptate in pret/tarif, înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, pentru 
perioada octombrie 2019-ianuarie 2020.( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului 
local).

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ : - Comisia de soidii, prognoze economico-socinle, buget finanţe si

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

5. Proiect de hotărâre privând modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de 
investiţii “M od ern izarea  Casei de Cultură Făgăraş şi înfiinţare Centru Cultural Făgăraş” şi a 
indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’’Integrare socială p rin  dezvoltarea activităţilor 
cultural-educative şi recreative în M unicipiul Făgăraş” .( susţinere şi avizele comisiilor de 
specialitate ale consiliului local).

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



oi dinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 
problemele minorităţilor

Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de 
investiţii-“M odernizarea Parcului Regina M aria“ şi a indic; torilor tehnico - economici pentru proiectul 
’’In tegrate  socială  p rin  dezvoltarea activităţilor cu ltural-educative şi recreative  în Mu* icipiui 
Făgăraş” . ( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

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

administrarea domeniului public şi crivat 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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea ari. 2 şi 3 H.C.L nr. 176/2018 
pentru obiectivul de investiţii” Integrare socială  p rin  dezvoltarea activităţilor cultural- 
educative si recreative  în M unicipiul F ăgăraş” . ( susţinere şi avizele comisiilor de specialitate 
ale consiliului local).

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 do turism, relaţii externe şi integrare europeană

C. Proiect de hotărâre privând transformare.' unor funcţii publice de execuţie vacante din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras. ( susţinere şi avizele comisiilor 
de specialitate ale consiliului local).



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

PRIMAR,
GHEORGHE SUCACIU

SECRETAR GENERAL, 
LAURA ELENA CIUNGA
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