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H O T Ă R Â R E A  nr.115 
din data de 28 mai 2020

- privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara, precum şi ordinea de zi
suplimentară

a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , 
întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Dispoziţia Primarului Municipiului Fagaras nr.511/21.05.2020 cu 
privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în şedinţă publică ordinara , în 
ziua de joi, 28 MAI 2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 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. 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, precum şi ordinea de zi 
suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 28 MAI 2020, 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

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


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, ..tT. împotriva..L7., abţineri 
Consilieri in funcţie - 17 
Consilieri prezenţi -17

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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r. "Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal -ah^şedinţei Consiliului 
Local alMunicipiului Fagaras din data de 30 A P R IL IE  20 20  (O 'RLIN APĂ)»

.......................... ................ A-v -
; -  v  '■ ■ • 'K

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu

■ 'X.
2.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier locaL.al d-nei DOBREA 

ADINA-IONELA - depunere jurământ.

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, reiaţii externe şi integrare europeană

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea C o n tu lu i A n u a l de E xecu ţie  a 
B u g e tu lu i M u n ic ip iu lu i F ă g ă ra ş  p e  an u l 2019.

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

4. Proiect de hotărâre privind re c tific a re a  b u g e tu lu i M u n ic ip iu lu i F ăgăraş pe 
a n u l 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
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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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico- 
economici gentru obiectivul de investiţii "R E ST A U R A R E A  ŞI V A L O R IF IC A R E A  
D U R A B IL A  A  P A T R IM O N IU L U I C U LT U R A L A L  M U N IC IP IU L U I F Ă G Ă R A Ş - 
C E T A T E 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 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

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.2 şi art.3 din 
HCL.nr.151/22.11.2016 privind aprobarea proiectului "R E ST A U R A R E A  ŞI
V A L O R IF IC A R E A  D U R A B IL Ă  A  P A T R IM O N IU L U I C U LT U R A L A L  
M U N IC IP IU L U I F Ă G Ă R A Ş  - C E T A T E A  FĂ G Ă R A ŞU LU I" şi a cheltuielilor legate de 
proiect.

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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7. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL.nr.82/31.03.2020 privind aprobarea 
concesionării directe către dl.Piticaş Marcel Dănuţ, administrator al S.C.Ascari Comimpex 
S.R.L.a unui teren în suprafaţă de 8,50 mp, din suprafaţa totală de 21.117 mP> înscris în 
CF.nr.100626- teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, în vederea 
construirii.unor trepte de acces, .aferente apartamentului situat în Făgăraş, str.i Decembrie 
1918, bl.45, ap.i.

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 hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică 
deschisă a unui teren în suprafaţă de 8,50 mp, din suprafaţa totală de 21.117 mp, înscris în 
CF.nr.106002 -  teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraş şi identificat în 
inventarul domeniului public, atestat prin HG.nr.972/2002 la poziţia 50, în vederea 
construirii unor trepte de acces, aferente apartamentului situat în Făgăraş, str.i Decembrie 
1918, bl.45, ap.i.

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prestării unor servicii conexe serviciului 
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi a tarifelor aferente de către 
Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul 
Făgăraş.

■ Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
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Aviz consultativ : - Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistica, 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

io. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.2 la 
HCL.nr.54/26.02.2020 şi aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de dare în 
administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în 
Municipiul Făgăraş nr.7374/27.02.2020.

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

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 
306 mp, proprietatea Municipiului Făgăraş, identic cu cel înscris în CF.nr.106354 Făgăraş, cu 
nr.top 106354, situat în Făgăraş, str.Livezii, nr.ioA.

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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12. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti pentru contestare Decizii nr.237/2020 şi 
238/2020 ale Autorităţii de Management pentru POR aferente proiectului "A sig u ra re a  
a cce su lu i la  s e r v ic ii  d e să n ă ta te  în  reg im  a m b u la to r iu  p e n tru  p o p u la ţia  
J u d e ţu lu i B raşo v ".

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
Aviz consultativ 1 - 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 hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele 
Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Braşov în Dosarul nr.153/64/2020, în 
contradictoriu cu S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L., în calitate de lider al asocierii 
dintre S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. şi CONSAL S.R.L., având ca obiect litigii 
privind achiziţiile publice.

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 hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare 
personalului de specialitate din cadrul Spitalului Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraş, 
alocarea sumei necesare şi împuternicirea Consiliului Director sau Managerului Spitalului 
de a stabili lunar cuantumul acestora.

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 
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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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului 
Municipal "Dr.Aurel Tulbure" Făgăraş, începând cu luna iunie 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

16. Proiect de hotărâre privind modificarea O rg a n ig ra m e i ş i a s ta tu lu i de 
fu n c ţii d in  c a d r u l S p ita lu lu i M u n icip a l "D r.A u re l T u lb u re "  F ăgăraş.

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 hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul 
HCL.nr.278/04.11.2019.

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

administrarea domeniului public şi privat al municipiului 
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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 erlerne şi integrare europeană

18. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă (IU N IE
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

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico- 
economici pentru obiectivul de investiţii "SENS GIRATORIU STRADA GHIOCEILOR, 
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

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea 
Funciară a drumurilor de exploatare cu nr. De 964/6, De 964/24, De 964/25 şi canal HCN 965, 
aparţinând domeniului privat şi atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş.
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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 bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C.SALCO 
SERV S.A. 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 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


