
 
HOTĂRÂREA NR.260 

din data de 29 noiembrie 2017 

 

- privind aprobarea implementării proiectului cu titlul ”Afacerişti în centru”, în care municipiului Făgăraş 

are calitatea de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea 

intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, România Start Up Plus si alocarea sumei de 

13.952,91 reprezentand contributia proprie a Municipiului Fagaras 

 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

                 întrunit în ședință ordinară, 

 

             Analizând referatul cu nr. 36.011 din 22.11.2017 și expunerea de motive cu nr. 36.011/1 din 

22.11.2017, aprobat de inițiator,  prin care se  propune aprobarea  privind implementarea proiectului cu 

titlul ”Afacerişti în centru” si alocarea contributiei proprii a Municipiul Făgăraş în valoare de 13.952,91 

lei, 

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea 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 de turism, relaţii externe şi integrare europeană, 

             Reţinând prevederile HCL nr.141/11.11.2016 prin care s-a aprobat participarea municipiului 

Făgăraş în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea 

intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, România Start Up Plus în calitate de 

partener, 

Ţinând seama de prevederile art.36,alin.2, lit.e si alin.7 din Legea nr.215/2001 – Legea 

administraţiei publice – republicată,  

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

administraţia publică locală, republicată şi actualizată.,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art.1. Se aprobă implementarea proiectului cu titlul ”Afaceristi în centru”, în care Municipiului 

Făgăraş are calitatea de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7. Cresterea ocuparii prin 

susţinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, România Start Up Plus. 

     Art. 2. Se aprobă alocarea contribuţiei proprii a Municipiului Făgăraş în valoare de 13.952,91 

lei, de la capitolul 51.02 Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe. 

Art. 3. Se imputerniceşte executivul cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

   Art. 4. Prezenta hotărâre va fi afişată spre luare la cunoştintă publică şi va fi comunicată 

Biroului economic –financiar, Primarului Municipiului Făgăraş, Compartimentului Implementare 

Proiecte de Finantare, cat si Beneficiarului contrcatului de finantare Asociaţia Europeană pentru o 

Viaţa mai buna. 

 

 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 hotarare se comunica: 

 

- 1 ex. Dosar     

 - 1 ex. Colectie    

- 1 ex. Prefectura    

 - 1 ex. Primar     

 - 1 ex. Secretar    

 - 1 ex. Compartimentului Implementare Proiecte de Finantare 

 - 1 ex  Biroului economic –financiar 

- 1 ex. Beneficiarului contrcatului de finantare Asociaţia Europeană pentru o Viaţa mai buna 

 

 

 

 

 

 
Cod. F - 50 

  

 


