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HOTĂRÂREA nr.33 

din data de 31 ianuarie 2018 

privind aprobarea documentației tehnico-economice faza  Studiu de fezabilitate cu 
elemente de DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în şedinţă ordinară, 
 

Analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului 446/2 din 09.01.2018 și 

raportul de specialitate 444/2 din 09.01.2018 al Compartimentului Implementare 

Proiecte de Finantare prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice 

faza Studiu de fezabilitate cu elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii ”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș” și 

HCL.nr.32/31.01.2018 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 finanțat de Programul Operational Regional 2014 -

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

”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale 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, 

Văzând 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,  

 Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare, 
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Analizând documentaţia tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate cu 

elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș”, 

           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 aproba documentația tehnico-economica faza Studiu de fezabilitate 
cu elemente de DALI și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
”Modernizarea și pietonizarea zonei centrale Făgăraș”,  pentru care se solicită 
finanţarea prin Programul Operational Regional 2014-2020 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, respectiv indicatorii tehnico-economici, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului 
prevăzut la art.1, precum si cheltuielile de întreţinere si exploatare pentru acesta se 
suporta din veniturile proprii ale bugetului local. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează 
Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE, prin Compartimentul 
Implementare Proiecte de Finanțare și Administratorul Public. 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ, 
ȘUTEU MARILENA-DORINA             Secretarul municipiului, 
                 LAURA ELENA GIUNCA 
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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 
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