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PROCES-VERBAL 
 

 

 Încheiat azi, 26 MAI 2017  în şedinţă 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 şedinţe a Primăriei, începând cu orele 10:00. 

 

Din partea Primariei participă: Dl. Primar- Sucaciu Gheorghe și D-ra Secretar Giunca Laura  

Elena. 

 

 Din partea presei participă: Mass-media locală.  

 

 Domnul Preşedinte de şedinţă – Mănduc Constantin Sorin anunţă că şedinţa este legal  

constituită, fiind prezenţi 10 consilieri, absenţi 9 consilieri (Dl. Alexandru Florin, Dl. Biza Radu, Dl. 

Cîrje Cătălin, Dl. Clonț Valentin, Dl. Gabor C-tin, Dl. Lup Lucian, Dl. Motoc Alexandru, Dl. Popa Ovidiu 

și D-ra Suciu Andreea). 

  

 Domnul Preşedinte de şedinţă prezintă şi supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după 

cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de aplicant în 

cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a 

proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017, program finanțat de Unitatea Administrativ Teritorială a 

județului Brașov, proiect cu titlul ”Zilele Cetății Făgărașului”. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 10 consilieri prezenţi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de aplicant în 

cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a 

proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017, program finanțat de Unitatea Administrativ Teritorială a 

județului Brașov, proiect cu titlul ”Zilele Bucătăriei Medievale”. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 10 consilieri prezenţi. 

 



 2 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Țării Făgărașului ”Valer Literat” în 

calitate de aplicant în cadrul Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al 

județului Brațov a proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017, program finanțat de Unitatea 

Administrativ Teritorială a județului Brașov, proiect cu titlul ”Făgăraș. Istorie. Memorie. Destin”. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul Preşedinte - Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre şi 

se aprobă în unanimitate fiind 10 consilieri prezenţi. 

 

Se trece la discutarea Ordinii de zi. 

 

Domnul Preşedinte prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Municipiului Făgăraș în calitate de aplicant în cadrul Programului județean pentru finanțarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017, 

program finanțat de Unitatea Administrativ Teritorială a județului Brașov, proiect cu titlul ”Zilele Cetății 

Făgărașului”.  

 

Proiectul a fost discutat la toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 1 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 10 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 86/26.05.2017. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea  

participării Municipiului Făgăraș în calitate de aplicant în cadrul Programului județean pentru finanțarea 

nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2017, 

program finanțat de Unitatea Administrativ Teritorială a județului Brașov, proiect cu titlul ”Zilele 

Bucătăriei Medievale”. 

 

Proiectul a fost discutat la toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local. 

 

Discuţii, întrebări? Nu sunt. 

 

Domnul preşedinte supune la vot punctul 2 de pe ordinea de zi şi se aprobă în unanimitate, fiind 10 

consilieri prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 87/26.05.2017. 

 

Domnul preşedinte prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Muzeului Țării Făgărașului ”Valer Literat” în calitate de aplicant în cadrul Programului 

județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brațov a proiectelor și 

acțiunilor culturale pe anul 2017, program finanțat de Unitatea Administrativ Teritorială a județului 

Brașov, proiect cu titlul ”Făgăraș. Istorie. Memorie. Destin”. 

 

Proiectul a fost discutat la toate comisiile de specialitate ale Consiliului Local. 

 

Discuţii, întrebări? 

 

Domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă în unanimitate, fiind 10 consilieri 

prezenţi, adoptându-se Hotărârea nr. 88/26.05.2017. 

 

Domnul Preşedinte de şedinţă mulţumeşte pentru participare şi declară închise lucrările 

şedinţei. 
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Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal, în 3 exemplare. 

 

 

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR, 

                    Mănduc Constantin Sorin                                                          Giunca Laura Elena     

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MC/MC.                                                                                               


