
 
                    HOTĂRÂREA NR.220    
       din data de 31 octombrie 2017 

 

- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraș  pe de o parte  și Asociația ArtRaising  pe de alta 

parte,  în vederea organizării Festivalului ArtFest Făgăraș 2018 
 

      CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

                   întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Analizând referatul nr.32163/24.10.2017 al Compartimentului Cabinet Primar prin care se 

propune asocierea Municipiului Făgăraş cu Asociația ArtRaising  în vederea  organizării Festivalului 

ArtFest Făgăraș 2018, 
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, 

buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru 

administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, problemele minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, 

 Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională, 

 În temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art.115, alin.1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c 

şi alin.6, lit.a, pct.1, pct.5, pct.6  şi pct.9, ale art.124, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată, 

 

                                HOTĂRĂŞTE: 

           

 Art.1. Se aprobă ca oportun și de interes local asocierea Municipiului Făgăraș cu Asociația 

ArtRaising  în scopul organizării Festivalului ArtFest Făgăraș 2018, în Cetatea Făgărașului. 
             Art.2. Asocierea prezentată la art.1, se face pentru  perioada 15.11.2017 – 24.06.2018 aportul 

municipiului fiind  susținerea financiară a evenimentului în sumă de 460.875 lei, achitarea unui avans 

de 10% din sumă în anul 2017  și punerea la dispoziție a locației, ulterior se vor desemna persoanele 

pentru monitorizarea evenimentului. 

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.4. Se împuternicește domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraș pentru 

semnarea contractului.  

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 

Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget Finanțe și  Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" 

Făgăraș. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

              POPA OVIDIU NICOLAE                                                Secretarul municipiului, 

                 LAURA ELENA GIUNCA 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

Hotărâre s-a adoptat cu 17 voturi pentru.  

Consilieri în funcție – 19 

Consilieri prezenți la ședința-17 

 

Prezenta hotărâre se  comunică: 

- 1ex.Dosar de ședință 

- 1ex.Colecție 

- 1ex.Prefectură 

- 1ex.Primar 

- 1ex.Secretar 

- 1ex.Afișare 

-     1ex. Direcția Buget Finanțe 

      -     1ex. Muzeul Țării Făgărașului "Valer Literat" Făgăraș  

      -     1ex.Compartiment Relații cu publicul, arhivă 

      -     1ex. Asociația ArtRaising   
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