
 

      

     HOTĂRÂREA NR.155 

     din data de 23 mai 2018 

 

- privind aprobarea asocierii MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, cu ASOCIAȚIUNEA TRANSILVANĂ 

PENTRU LITERATURA ROMÂNĂ ȘI CULTURA POPORULUI ROMÂN ”ASTRA” – SIBIU, în 

vederea desfășurării în comun de activităților social-culturale, educative, artistice și științifice 

 

              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere inițiativa domnului consilier local Malene Petru,inregistrată la Primăria 

Municipiului Făgăraș cu nr.15.602/14.05.2018, precum și expunerea de motive privind necesitatea 

asocierii Municipiului Făgăraș, cu Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura 

Poporului Român ”Astra” – Sibiu, în vederea desfășurării în comun al activităților social-culturale, 

educative, artistice și științifice, în general, precum și a organizării și desfășurării proiectului educațional ” 

PE URMELE UNITĂȚII NAȚIONALE ÎN FĂGĂRAȘUL ISTORIC”, care se va desfășura în perioada 

28 – 30 septembrie 2018, evenimente dedicate Cenetenarului Unirii, precum și Bicentenarului Ion Codru 

Drăgușanu și Bicentenarului Aron Pumnu, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 

comerţ şi agricultură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

 În conformitate cu  prevederile art. 7, din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională, art. 

1949- 1954 Cod civil, ale art. 2, lit. d, e, art 46, lit. f din OG nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile, 

În temeiul prevederilor atr. 45, alin. 2, lit. f, art. 36, alin. 2, lit. e și alin. 6, lit. a, pct. 4 și ale art 

115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și 

completată, 

 

                HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă ca oportună asocierea Municipiului Făgăraș, cu Asociațiunea Transilvană pentru 

Literatura Română și Cultura Poporului Român ”Astra” – Sibiu, în vederea desfășurării în comun de 

activităților social-culturale, educative, artistice și științifice. 

Art.2. Asocierea se încheie pentru perioada 28 – 30 septembrie 2018. 

Art.3. Se aprobă desfășurarea în comun între Municipiului Făgăraș, pe de o parte și Asociațiunea 

Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ”Astra” – Sibiu, prin Despărțământul  

ASTRA ” Ion Codru Drăgușanu” Făgăraș, a proiectului educațional ” PE URMELE UNITĂȚII 

NAȚIONALE ÎN FĂGĂRAȘUL ISTORIC”, care se va desfășura în perioada 28 – 30 septembrie 2018, 

evenimente dedicate Cenetenarului Unirii, precum și Bicentenarului Ion Codru Drăgușanu și 

Bicentenarului Aron Pumnu. 

Art.4. Se aprobă proiectul contractului de asociere între Municipiului Făgăraș, pe de o parte și 

Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ”Astra” – Sibiu, fiind 

anexa nr.1 ce face parte integrantă din hotărâre. 
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Art.5.Se aprobă constituirea Comisiei de monitorizare, formată din 3 reprezentanți ai Consiliului 

Local Făgăraș, după cum urmează: 

1. dl.Alexandru Florin – consilier local 

2. dl.Mazilu Alexandru-Dorin - consilier local 

3. dl.Malene Petru - consilier local, care va întocmi un raport privind evenimentul ce va fi adus 

la cunoștința Consiliului Local Făgăraș. 

Art.6. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorhe Primarul Municipiului Făgăraș, pentru 

semnarea contractului. 

Art.7.  Sumele necesare desfășurării evenimentului vor fi identificate și alocate la rectificarea 

bugetară din trimestrul III. 

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ  și arhivă și 

Direcția Buget-Finanțe. 

 

 

 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ,                             

      BOGDAN ION                             Secretarul municipiului,   

                                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Hotărâre s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

   Consilieri în funcție - 19 

   Consilieri prezenți - 18 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1 ex. Dosar şedintă 

- 1 ex. Colecţie 

- 1 ex. Prefectură 

- 1 ex. Primar   

- 1 ex. Secretar 

- 1 ex. Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ  și arhivă 

- 1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

- 1 ex. Comp. Relaţii cu publicul, arhivă 

- 1 ex. Afişare. 

 

 

 

Cod :F-50 
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