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HOTĂRÂREA NR.277 
din data de 31 octombrie 2019

-privind constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea- predarea bunurilor de la S.C.
ECOTERM S.A.Făgăraş- în faliment

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraş nr.70684/31.10.2019 
şi Raportul de specialitate nr.70684/1/31.10.2019 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate 
Publică, prin care se propune constituirea unei comisii de inventariere pentru preluarea-predarea 
bunurilor de la SC Ecoterm SA- în faliment,

Ţinând 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 înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 
agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum şi al 
Comisiei de turism, relaţii externe şi integrare europeană,

Văzând adresa nr. 5091/24.10.2019, înregistrată la noi sub nr.69805/28.10.2019 a Top Expert 
SPRL Braşov,

Ţinând seama de prevederile art.3, art. 8 alin.(l) şi (2), art. 25 din Legea 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată,

în temeiul art.289, alin.2, alin.3 şi alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.i.(i) Se aprobă constituirea comisiei de inventariere pentru preluarea- predarea 
bunurilor de la S.C. Ecoterm S.A.Făgăraş - în faliment şi pentru desfăşurarea continuă a activităţii de 
termie cu următoarea structură:

- 5 reprezentanţi ai Consiliului Local după cum urmează:

1. dl.Poparad Ghe.Cosmin
2. dl.Negrilă Ion
3. dl.Malene Petru
4. dl.Lascu Iulian
5. dl.Bobeş Mircea

- 6 membrii din partea executivului
(2) Comisia va fi completată prin Dispoziţie a Primarului Municipiului Făgăraş, 

funcţionând în prezenţa tuturor membrilor săi.
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Ar4£*—Cu—ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primara! 
Municipiului Făgăraş prin Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate Publică şi persoanele 
desemnate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
BIZA RADU STELIAN

CONTRASEMNEAZĂ, 
Secretar general, 

LAURA ELENAGIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, - abţinere, ^  împotriva 
Consilieri în funcţie - 19 
Consilieri prezenţi -15

Prezenta hotărâre se comunică:
lex.Dosar şedinţă
lex.Colecţie
lex. Prefectură
lex.Primar
lex. Secretar general
iex.Afişare
lex.Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică

- 1 ex.Direcţia Buget Finanţe
- 1 ex.Persoanelor desemnate
- 1 ex.Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
- 1 ex. S.C. ECOTERM S. A. Făgăraş

Cod:F-50
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