
 
       HOTĂRÂREA nr.32 

               din data de 31 ianuarie 2018  
 

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant  în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA 

PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, Obiectivul specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în 
zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanț at de Programul Operational 

Regional 2014 -2020, inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate  de proiect - obiectiv de investitii 

”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” 
 
                     CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședinț ă ordinară, 

 
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea participării Municipiului Făgăraș 

în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, 
POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, 
Obiectivul specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă finanțat de Programul Operational Regional 2014 -2020, a cheltuielilor legate de proiect 
și a sustenabilității investiției, 

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, 
realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, precum și al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,  

Analizând referatul de specialitate nr.1264/2/15.01.2018 al Compartimentului proiecte de finanțare din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș si Expunerea de motive aPrimarului 
Municipiului Fagaras cu nr. 1265/2/15.01.2018 prin care se propune participarea municipiului Făgăraș în cadrul 
în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI 
POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4E, Obiectivul specific 3.2  - 
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de 
Programul Operational Regional 2014 -2020, 

 În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. „d” și alin (6) pct. 10 din legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată, 
În temeiul art. 45 alin. (1), art. 115, alin (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, modificată și completată, 
 

            HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1. Aprobă ca oportună și necesară participarea Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în 
cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelulul de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.2/1/7 
REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI ȘI POR/2017/3/3.2/1/ITI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE 
INVESTIŢII 4E, Obiectivul specific 3.2  - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă finanțat de Programul Operational Regional 2014 -2020 în 
vederea finanțării și realizării proiectului ”Modernizare și pietonizarea zonei centrale Făgăraș”. 

 
ART.2. Aprobă valoarea totală a proiectului ”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale 

Făgăraș” în cuantum de 45.743.982,63 lei (inclusiv TVA). 
 



ART.3. Aprobă contribuția contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
914.879,65 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale 
Făgăraș”. 
 

ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului  
”Modernizare și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” pentru implementarea proiectului în condiții 
optime, se vor asigura din bugetul local. 
 

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 

ART.6. Se împuternicește SUCACIU GHEORGHE să semenze toate actele necesare şi contractul de 
finanţare în numele MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ. 
 

ART.7. După semnarea cererii de finanțare, sumele necesare implementarii măsurilor finanțate vor fi 
prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției. 
 

ART.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Administratorul 
Public al Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare. 
 

ART.9. Prin grija Secretarului Municipiului prezenta se va comunica Primarului, Prefectului Județului 
Brașov și adusă la cunoștința publică în termen legal. 
 

 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                               LAURA ELENA GIUNCA 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru. 

Consilieri în funcție-19 

Consilieri prezenți-18 

 

Prezenta hotărâre se comunică: 

-1 ex. Dosarul de sedinţă 

-1 ex. Colecţie 

-1 ex. Prefectură 

-1 ex. Primar 

-1 ex. Secretar 

-1 ex. Administratorul Public 
-1 ex. Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare 
-1 ex. Direcţia Buget-Finanțe 

-1 ex. Compartiment Relaţii cu publicul, arhivă 

-1 ex. Afişare. 
 

 

Cod: F-50 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


