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HOTĂRÂREA nr.259 

  din data de 29 noiembrie 2017 
 

-privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 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 mobilității 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 și 

pregătirea documentației în vederea accesării finanțării nerambursabile în sensul întocmirii 
documentațiilor de evaluare a unor imobile  

 
CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

           Analizând Referatul cu nr. 35631/17.11.2017 și expunerea de motive cu nr. 35631/1   
/17.11.2017 aprobata de inițiator,  prin care se propune aprobarea ca oportună si de interes local, 
achiziționarea imobile - terenuri și construcții situate în intravilanul Municipiului Făgăraș dupa cum 
urmează: 
-  imobil inscris in CF 101665 Fagaras; 
- imobil inscris in CF 100533 Fagaras; 
- imobil inscris in CF 102574 Fagaras. 
- imobile inscrise in CF vechi 336 Fagaras Lot Ib 1460/1, 1641/1, 1462/2/1; Lot II 1460/2, 1461/2, 
1462/2/2Lot III 1460/3, 1461/3, 1462/2/3; Lot IV 1460/4, 1461/4, 1462/2/4; Lot V 1460/5, 1461/5, 
1462/2/5; Lot VI 1460/6, 1461/6, 1462/2/6, Lot VII 1460/7, 1461/7, 1462/2/7; 

Reținând prevederile H.G. 399/2015; Legea 500/2002; Legea 273/2006 și ale Ghidului solicitantului 
POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI,  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, 
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățeneşti, problemele minorităților, 
precum și al Comisiei de turism, relații externe şi integrare europeană, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2, lit.b și lit. d și alin.6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, 

În temeiul art. 45, alin. 1 și alin.3 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația 
publică locală, republicată, modificată și completată, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
             Art. 1. Se aprobă ca oportună și de interes local participarea Municipiului Făgăraș în cadrul apelurilor 
de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției 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 mobilității 
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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, cu 
proiectele „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului 
Făgăraş”, „Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului 
Făgăraş” si „Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraş”; 
             Art. 2. Se aprobă ca oportună și de interes local pregătirea documentației necesare accesării finanțării 
nerambursabile în sensul de întocmire a documentației de evaluare a urmatoarelor imobile: 
- imobilului – teren intravilan si constructii, situat în Făgăraș, în suprafață de 9.550 mp, înscris în CF nr. 
101665 Făgăraș, nr. cadastral -, top: 176/1, 243, 1873/6/1, 1874/6/1, 1877/6/1, 1873/6/2/1, 1874/6/2/1, 
1877/6/2/1; 
- imobilului – teren intravilan situat în Făgăraș, în suprafață de 914 mp, înscris în CF nr. 100533 Făgăraș, nr. 
cadastral 585, top: -, 
- imobilului – teren intravilan, situat în Făgăraș, în suprafață de 198 mp, înscris în CF nr. 102574 Făgăraș, nr. 
cadastral prov. 425, top: 786/1/2; 
- imobilelor – teren intravilan si constructii, situate în Făgăraș, în suprafață de 474 mp, înscrise în CF vechi nr. 
336 Făgăraș Lot Ib 1460/1, 1641/1, 1462/2/1; Lot II 1460/2, 1461/2, 1462/2/2; Lot III 1460/3, 1461/3, 
1462/2/3; Lot IV 1460/4, 1461/4, 1462/2/4; Lot V 1460/5, 1461/5, 1462/2/5; Lot VI 1460/6, 1461/6, 
1462/2/6, Lot VII 1460/7, 1461/7, 1462/2/7. 
             Art. 3. Se aprobă ca oportună și de interes local achiziționarea acestora așa cun sunt descrise mai sus, 
rectificându-se bugetul local in acest sens sau vor constitui cheltuială eligibilă din proiectul accesat în funcție 
de momentul contractării.         

Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul 
Municipiului Făgăraș,  prin Administrator public și Compartimentul  de Implementare Proiecte de Finanțare și 
prin Direcția Buget Venituri. 
   

 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                              CONTRASEMNEAZĂ,  

                 STENGEL NORBERT                                             Secretarul municipiului,  

                                                                                                                           LAURA ELENA GIUNCA 
 

 

 

 
 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 13 voturi pentru 

Consilieri in functie 15 

Consilieri prezenti-13 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

-1ex.Dosar ședință 

-1ex.Colecție 

-1ex.Prefectură 

-1ex.Primar 

-1ex.Secretar 

-1ex.Afișare 

            -1ex. Direcția Buget Finanțe 

 -1ex. Administrator public 
 -1ex. Compartimentul  de Implementare Proiecte de Finanțare 
 -1ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 
Cod: F-50      
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