
 

HOTĂRÂRE NR. 2 

Din data de 22 ianuarie 2018 

 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL 196 din 28.09.2017 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza  DALI și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv  utilizarea energiei din surse regenerabile 

la Colegiul Național Doamna Stanca corp C1, C2 ” 

 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în şedinţă extraordinară 

 

Având în vedere referatul de specialitate Nr. 1678  din data de 17.01.2018 al 

Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, prin care se propune modificarea 

și completarea Anexei nr. 1 la HCL 196 din 28.09.2017 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Creșterea eficienței energetice și 

gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv  utilizarea energiei din surse regenerabile 

la Colegiul Național Doamna Stanca corp C1, C2”, 

Luând seama de adresa nr. 1535/16.01.2018, primită de la ADR CENTRU 

înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 1510/16.01.2018, prin care se solicită 

completarea anexei la HCL nr. 196 din 28.09.2017 cu tipul de lucrări care fac obiectul 

investiției, precum și asumarea conținutului anexei de către proiectant, fiind necesară 

revizuirea informațiilor din anexa mai sus menționată, modificarea, completarea și 

retransmiterea acesteia până la data de 23.01.2018 – termen limită de răspuns – fapt care 

justifică urgența aprobării hotărârii de Consiliu Local în ședință extraordinară, 

Analizând expunerea de motive Nr. 1678/1 din data de 17.01.2018 a Primarului 

Municipiului Făgăraș , 

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 

2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 

precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 

investiţii si lucrări de intervenţii, 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, 

Analizând studiul Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru 

obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 

energiei, inclusiv  utilizarea energiei din surse regenerabile la Colegiul Național 

Doamna Stanca corp C1, C2”, 
           Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) , alin.  (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. d), 

din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările 

ulterioare, 



În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL 196 din data de 

28.09.2017 conform anexei nr. A, parte integrantă a prezentei, modificarea și completarea 

acesteia fiind solicitată ca și clarificare de către ADR CENTRU în adresa cu nr. 

1535/16.01.2018 - Solicitare de clarificări 1 - înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 

1510/16.01.2018. 

Art. 2 – Prevederile HCL 196 din data de 28.09.2017  rămân nemodificate. 

Art. 3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE prin Administratorul Public și prin 

Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare. 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ,                       

        Marilena Dorina Șuteu                                                      Secretarul Municipiului, 

                                                                                                    Laura Elena Giunca 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru. 

Consilieri în funcție  - 19 

Consilieri prezenți  - 14   

 

Prezenta hotarâre se comunică:  

- 1 ex. Dosarul de şedinţă  

- 1 ex. Colecţie  

- 1 ex. Prefectură  

- 1 ex. Primar  

- 1 ex. Secretar 

- 1 ex. Afișare 

- 1 ex. Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare 

- 1 ex. Administrator Public 

- 1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

- 1 ex. Direcția Buget-finanţe 
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