
                                                                                                                                                                                                          

HOTĂRÂREA  NR. 311 

din data de 20 decembrie 2017 

 

-privind aprobarea documentației tehnico-economice a  proiectului 

“Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse 

regenerabile la Spitalul Municipal Făgăraș, județul Brașov”  

și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-

economice a proiectului “Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei, 

inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile la Spitalul Municipal Făgăraș, județul Brașov”  

și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, 

Ţinând seama de avizul favorabil al Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, 

Buget Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Făgăraș, al Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement 

și al Comisiei pentru Administrația Publică Locală, Juridică, Apararea Ordinii Publice, 

Respectarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Problemelor Minorităților, 

 Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș și referatul de 

specialitate nr. 38899 din data de 19.12.2017 al Compartimentului Implementare Proiecte de 

Finanțare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, 

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. „b” coroborat cu art. 36 (4) li. „d”, ale art. 45 (2) lit. 

„e” și art. 115 (1) lit. “b” din Legea nr. 215 privind administrația publică locală, republicată cu 

modificările și 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 documentația tehnico-economică a proiectului “ Creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei, inclusiv utilizarea energiei din surse regenerabile 



la Spitalul Municipal Făgăraș, județul Brașov”  și principalii indicatori tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 

Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul proiecte de finanțare. 

  

     Președinte de sedință,                Contrasemnează, 

            SUCIU ANDREEA – OANA                     Secretarul Municipiului , 

                                                                  LAURA ELENA GIUNCA 

         

 

                                    

              
   

                                            

                

 

Hotărîrea s-a adoptat cu 17 voturi pentru 

Consilieri în funcție  - 19 

Consilieri prezenți  - 17 

 

Prezenta hotarâre se comunică:  

- 1 ex. Dosarul de şedinţă  

- 1 ex. Colecţie  

- 1 ex. Prefectură  

- 1 ex. Primar  

- 1 ex. Secretar 

- 1 ex. Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare 

- 1 ex. Administrator Public 

- 1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

- 1 ex. Direcția Buget-finanţe 

- 1 ex. Afișare 
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