
 
                                                                HOTĂRÂREA NR.210                                      
                                                           din data de 28 septembrie 2017 

 

- modificarea  anexei nr.1 la H.C.L. nr.44 /29.03.2017 – Calendarul Manifestărilor Cultural al Municipiului 

Făgăraș pe anul 2017 -  activități organizate de către Casa Municipală de Cultură Făgăraș  și de către  Muzeul 

Tarii Fagarasului ”Valer Literat” în anul 2017   

 

        CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședința ordinară, 

 

        Analizând referatul nr. 27604 /21.09.2017 prin care se propune aprobarea modificării anexei nr.1 la 

HCL nr. 44/29.03.2017 a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI 

ARTISTICE de interes municipal pe anul 2017, prin care cele doua institutii au primit subventii  din bugetul 

local pentru sustinerea activitatilor din  Calendarul Manifestărilor Culturale  al Municipiului Făgăraș pe anul 

2017,  se propune diminuarea sumei de 720.200 lei alocată prin HCL nr. 44/2017 privind Calendarul 

Manifestărilor Cultural- Educative, Sportive și Artistice pe anul 2017 cu suma de 180.000 lei – suma care era 

prevazuta la activitatii organizate de Casa Municipală de Cultura si Muzeul Tarii Fagarasului ”Valer Literat”, 

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, 

      Astfel ca, Casei Municipale de Cultura Fagaras începând cu pozitia 32 pana la pozitia 45, respectiv 

Muzeului Tarii Fagarsului ”Valer Literat” începand cu pozitia 46 pana la pozitia 72 nu ii vor mai fi alocate 

sumele alocate conform HCL nr. 44/2017, sumele fiindu-le alocate prin subventie conform HCL nr. 

143/31.07.2017, 

    Ţinând seama de art.19,  Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 

         Văzând dispoziţiile art. 36 alin. (4) lit.a) şi alin. (6) lit.a) pct.1,3,4,5,6 şi 9 din Legea nr. 215 /2001 

(republicată), privind administraţia publică locală, 

        În temeiul prevederilor  art. 45 alin.(1) lit.a) şi art. 115 alin.1 lit.b)  din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 

  

                                                                     HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 44/29.03.2017 privind CALENDARUL 

MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE al Municipiului Făgăraş pe anul 

2017, prin diminuarea sumei totale de 720.200 lei cu suma de: 

 160.000 lei - suma ce a fost alocata activitatiilor desfasurate de  Casa Municipală de Cultură Făgăraș în anul 

2017 si cuprinse de la pozitia 32 pana la pozitia 45, ca urmare a alocării acesteia cu titlu de subvenție prin HCL 

nr. 143/31.07.2017. 

-  20.000 lei - suma ce a fost alocata activitatiilor desfasurate de Muzeul Tarii Fagarsului ”Valer Literat”, 

cuprinse de la pozitia 46 pana la pozitia 72, ca urmare a alocării acestora cu titlu de Subventie prin, 

HCL nr. 143/31.07.2017  

       Art.2. Ca urmare  a acordării  acestor subventii si diminuării implicite, suma totală pe Calendarul 

Manifestărilor Cultural- Educative, Sportive și Artistice pe anul 2017  va fi de 540.200 lei.  

        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraş, prin Direcția Buget – Finante,  Casa Municipală de Cultura Fagaras, Muzeul Tarii Fagarasului ”Valer 

Literat” și Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă. 

                

                

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ, 

          NEGRILĂ ION                  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. Casa Municipală de Cultura Fagaras 

-1 ex. Muzeul Tarii Fagarasului ”Valer Literat” 

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

-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe 

-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 

-1 ex. Afişare 
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