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HOTĂRÂREA nr.19 
din data de 31 ianuarie 2018 

  
- privind aprobarea documentației  „Politica de parcare în aria de impact a 

proiectului 
«Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a 

Municipiului Făgăraş»” 
 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
Având în vedere intenția Municipiului Făgăraș de a participa în calitate de 

solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, 

POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI – Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziț iei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea 
unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în 
special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităț ii urbane multimodale 
durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2: 
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă, din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, 

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 2456/1 din 23.01.2018 al 
Compartimentului de implementare proiecte de finațare, 

 Văzând avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe 
şi administarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru 
administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei 
pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, 

Ținând seama de  HCL nr.18 privind aprobarea participării Municipiului 
Făgăraș în calitate de solicitant  în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, 
AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, Obiectivul specific 3.2 , 

Analizând expunerea de motive  a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 
2555/1 din 23.01.2018, 

În baza art.33 din OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 
 Ţinând seama de prevederile OG nr.2/200 1 privind regimul juridic al 

contravenţiilor,  
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În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d” și alin (6) pct. 10 din 
legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și 
completată, 
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115, alin (1), lit. „b” din Legea administrației publice 
locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă „Politica de parcare în aria de impact a proiectului 

«Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a 
Municipiului Făgăraş »”, prezentată în anexa la prezenta hotărâre.  
 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul proiecte de 
finanțare și Compartimentul evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, 
administrare parcări, evidenţa bunuri). 
 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ, 

ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                   LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru. 

Consilieri în funcție-19 

Consilieri prezenți-18 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

-1 ex. Dosarul de sedinţă 

-1 ex. Colecţie 

-1 ex. Prefectură 

-1 ex. Primar 

-1 ex. Secretar 

-1 ex. Administratorul Public 
-1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare 
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe 

-1 ex. Compartimentul evidență patrimoniu 

-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 

-1 ex. Afişare. 
 

 

Cod: F-50 
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