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HOTĂRÂREA nr.314 

 din data de 20 decembrie 2017 

 

-privind stabilirea ca oportună, a schimbării destinației în locuințe sociale a unor imobile situate în 

Făgăraș, respectiv: str. Plopului, bl.12, str. 13 Decembrie, bl. 21,22 și 23, str. T. Vladimirescu, bl. A turn, 

B turn și C turn; str. Negoiu nr.1 și str. 13 Decembrie, bl.12, imobile ce fac parte din domeniul privat al 

Municipiului Făgăraș 

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,  

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

              Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 37968/1/12.12.2017 și 

referatul de specialitate aprobat, nr.37968/12.12.2017 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se 

propune stabilirea ca oportună, a schimbării destinației în locuințe sociale a unor imobile situate în Făgăraș, 

respectiv: str. Plopului, bl.12, str. 13 Decembrie, bl. 21,22 și 23, str. T. Vladimirescu, bl. A turn, B turn și C 

turn; str. Negoiu nr.1 și str. 13 Decembrie, bl.12, imobile ce fac parte din domeniul privat al Municipiului 

Făgăraș, 

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 pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, 

sportive şi de agrement, 

      Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, art. 45 alin. (3), art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, modificată şi completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art.1: Se stabilește ca oportună schimbarea destinației, în locuințe sociale, a unor imobile situate în 

Făgăraș str. Plopului, bl.12, str. 13 Decembrie, bl. 21,22 și 23, str. T. Vladimirescu, bl. A turn, B turn și C 

turn; str. Negoiu nr.1 și str. 13 Decembrie, bl.12, imobile ce fac parte din domeniul privat al Municipiului 

Făgăraș, cuprinse în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu. 

 

     

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,          CONTRASEMNEAZĂ, 

  SUCIU ANDREEA-OANA          Secretarul municipiului, 

             LAURA ELENA GIUNCA 
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 Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi  pentru 

Consilieri în funcție - 19 

Consilieri prezenți-17 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

1 ex. Dosar specialitate 

1 ex. Colecție 

1 ex. Prefectură 

1 ex. Primar 

1 ex. Secretar 

1 ex. Afișare 

1 ex. Compartiment Evidență Patrimoniu 

1 ex. Direcția Buget-Finanțe 

1 ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă 

                

 

 

 

 
Cod: F-50 

 


