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HOTĂRÂREA nr.177 
din data de 26 iunie 2019

privind modificarea şi completarea” Cap. IV -  durata contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017,
Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr. 100/2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 52848/1/19.06.2019 şi 
referatului nr. 52848/19.06.2019 prin care se propune modificarea şi completarea” Cap. IV -  durata 
contractului” al contractului de asociere nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 100 /2017 în vederea 
continuării activităţii Centrului pentru copii situat în Făgăraş, strada Republicii, nr. 2,

Văzând prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 
şi completările ulterioare precum şi prevederilor ait. 1949 -  1954 Cod Civil,

Având în vedere prevederile art.36 alin.7 lit.a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, modificată şi completată,

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.f), ale art.115 alin.l lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, modificată şi completată,

Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea „Cap. IV -  durata contractului ”al contractului de asociere 
nr. 15028/2017, Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 100 /2017 care va avea următorul conţinut:

«  Cap. IV. DURATA CONTRACTULUI
Se aprobă prelungirea contractului până la data de 31.12.2019, va fiind oportună şi de interes 
local.
Dacă interesul local o impune şi pentru motive temeinice de utilitate publică, contractul de 

asociere se reziliază de plin drept, prin notificare, conform Cap.IX, pct.3.»

Art. I I . Celelalte prevederii ale contractului de asociere menţionat la Art. I rămân neschimbate .

Art.HI. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul proiecte de finanţare.

HOTĂRĂŞTE:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
STEI

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretarul municipiului,

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi - 18

Prezenta hotărârea se comunică:
- 1 ex. Dosar de şedinţă
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Instituţia Prefectului Jud.Braşov
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex Compartimentul proiecte de finanţare
- 1 ex Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
- 1 ex. Direcţia Buget-Finanţe
- lex Afişare.
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