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           PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 Incheiat azi, 22 NOIEMBRIE 2016 in sedinta EXTRAORDINARA a 

Consiliului Local Făgăraş, şedinţă convocată în conformitate cu prevederile art. 

39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, modificată şi completată. 

 

 Şedinţa a avut loc în sala de sedinte a Primariei, începând cu orele 10:00. 

 

 Domnul preşedinte de şedinţă – Clont Dan Valentin: anunţă că şedinţa 

este legal constituită, fiind prezenţi 17 consilieri, absenţi 2 consilieri: dl.Mogos 

Remus si dl.Popa Ovidiu. 

  

 Din partea primariei participă: dl.primar-Gheorghe Sucaciu, 

dl.viceprimar- dl.Valentin Clont, dl. Secretar interimar -Adrian Gavrila si d-na 

Mihaela Vlad-Birou economic-financiar. 

 

Domnul preşedinte - Prezintă şi supune spre aprobare proiectul 

ordinii de zi, după cum urmează: 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza DALI actualizată, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici fundamentați 

în documentația de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul "Restaurarea 

și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - 

CETATEA FĂGĂRAȘ". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si 

se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Restaurarea și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - 

CETATEA FĂGĂRAȘ" și a cheltuielilor legate de proiect. 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si 

se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș 

în calitate de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7. Creșterea 

ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona 

urbană, Diaspora Start Up, în proiectul cu titlul "Investește în țara ta". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si 

se aproba in unanimitate-17 voturi pentru. 

 

 Se trece la discutarea ordinii de zi. 
 

 Domnul presedinte: Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI 

actualizată, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici fundamentați în 

documentația de avizare lucrări de intervenție pentru obiectivul "Restaurarea și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - 

CETATEA FĂGĂRAȘ". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate- 17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea 

nr.150/22.11.2016. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta punctul 2 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea proiectului "Restaurarea și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraș - CETATEA FĂGĂRAȘ" și 

a cheltuielilor legate de proiect.’’ 
 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 
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 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate- 17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea 

nr.151/22.11.2016. 

 

 Domnul presedinte: Prezinta punctul 3 de pe ordinea de zi:’’ Proiect de 

hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de 

partener în cadrul apelului de proiecte POCU 3.7. Creșterea ocupării prin 

susținerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Diaspora 

Start Up, în proiectul cu titlul "Investește în țara ta". 

 

 Discutii, intrebari? Nu sunt. 

 

 Domnul presedinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se 

aproba in unanimitate- 17 voturi pentru, adoptandu-se Hotararea 

nr.152/22.11.2016. 

 

Domnul presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 Drept pentru care, s-a incheiat prezsentul proces-verbal, in 3 exemplare. 

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA,   SECRETAR, 

 CLONT DAN VALENTIN                    LAURA ELENA GIUNCA            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PJ/PJ. 


