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HOTĂRÂREA nr.
PROIECT

Din data de
privind atribuirea in folosinţa gratuita către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov -  Serviciul Public Regim 

Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu in suprafaţa de de 33.30 mp, din suprafaţa totala 
de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a M unicipiului Fagaras, situat 

in str. Şoseaua Combinatului, nr. A l - pentru sala aşteptare proba practică

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

t.. T-.-- Analizând F,xp...r,i'-.u -de -Hve r. Primarului Municipiului-Fagaras-nr. 42.075/174-7.04.-2019 si Referatul 
Compartimentul Acorduri, Autorizaţii, Libera Iniţiativa, Comercial, Activitati de transport in comun si Taxi. nr. 
42.075 din 17.04.2019 , prin care se propune darea in folosinţa gratuita a unui spaţiu in folosinţa gratuita către 
Instituţia Prefectului Judeţul Braşov -  Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a 
unui spaţiu in suprafaţa de de 33.30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil 
aflat in proprietatea publica a M unicipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr. A l - pentru 
sala aşteptare proba practică

Văzând avizul favorabil al comisiei________________________________________________ _
Ţinând cont de adresa Instituţie Prefectului Judeţul Braşov nr.5588/15.04.2019 înregistrata la Municipiul 

Fagaras cu nr. 42.075 din 15.04.2019,
In temeiul art.36 alin (2) lit.(d) , alin.6 lit.(a) pct 19 si art. 124 din Legea nr.215/2001, republicata, cu 

modificările si completările ulterioare si art. 45 alin.3 si art. 115 alin 1, lit, b) din Legea nr.215/2001, privind 
administatia publica locala, repuublicata, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art 1. Se aproba atribuirea in folosinţa gratuita către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov -  Serviciul 
Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu cu număr de inventar 1283, in 
suprafaţa de de 33.30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in 
proprietatea publica a M unicipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr. A l - pentru sala 
aşteptare proba practică , confonn planului de situaţie, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Contractul de atribuire in folosinţa gratuita, anexa nr. 1 parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art. 3. Perioada de atribuire este de 5 ani.
Art. 4. Amenajarea spaţiului şi plata utilităţilor vor fi asigurate de către Municipiul Făgăraş.
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

Municipiului Fagăraş, prin Compartimentul Acorduri, Autorizaţii, Libera Iniţiativa, Comercial, Activitati de

Vizat de legalitate 
Secretarul Municipiului 

LAURA ELENA GIUNCA

C/iX-

transport in comun si Taxi.

Iniţiator
Primar

GHEORGHE SUCACIU

Cod: 17
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Nr. înregistrare: 42.075 Data: 17.04.2019

S e c r e t a r u l  MUNICIPIULUI
R e p a r t i z a t  p e n t r u  a v iz a r e FAGARAS

la  COMISIA: ........ . .......................... .................................

V  a <̂ =REFERAT
w  LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

privind atribuirea in folosinţa gratuita către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov -  Serviciul Public Regim 
Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu in suprafaţa de de 33.30 mp, din suprafaţa totala 
de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a M unicipiului Fagaras, situat in 
str. Şoseaua Combinatului, nr A l - pentru şala aşteptare proba p ractică_ . . . , _ ... ^

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov nr.5588/15.04.2019 inregistrata la Municipiul 
Fagaras cu nr. 42.075 din 15.04.2019, referitor la stabilirea unei noi locaţii in vederea desfăşurării probei practice 
pentru obţinerea permisului de conducere, fiind ageată propunerea Municipiului Fagaras , urmând a fi emis un Ordin 
al Prefectului în acest sens

M enţionăm că zona în care se desfăşoară examinarea în acest moment este foarte aglomerată fiind 
aproape de centrul oraşului, creându-se aglomerări de persoane/autovehicole mai ales în zilele când în 
aceeaşi zonă sunt parcate autocare cu turişti. De asem enea este îngreunată circulaţia autovehiculelor pe str 
Tăbăcari, aici fiind staţionate vehiculele de mare tonaj destinate examinării ( camioane cu remorcă, 
autobuz).

Menţionăm că începând cu luna iulie 2019 se va organiza şantierul pentru implementarea 
proiectului '“Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraş - Cetatea 
Făgăraşului”, astfel că parcarea Cetăţii Făgăraş va fi desfiinţată urmând ca aceasta să fie amenajată în 
locaţia unde se desfăşoară în acest moment proba practică a examenului.

In urma discuţiei cu managerul Cetăţii Făgăraş, dna Bejenar Elena, aceasta a confirmat că actuala 
locaţie unde se desfăşoară examenul este un impediment pentru turiştii care vizitează Cetetea Făgăraşului 
(156.350 persoane în anul 2018 şi peste 20.000 persoane în primele luni ale anului 2019). Cu titlu de 
exemplu numărul de vizitatori într-o zi în care este program at examen, este de aproximativ 400 persoane.

Propunerea este ca locul de desfăşurare a probei practice să fie parcarea stadionului municipal, 
urmând ca Municipiul Făgăraş să dea în folosinţa gratuită un spaţiu de aproximativ 30 mp, unde va fi 
amenajată o sala de aşteptare pentru elevi şi un birou pentru examinatorii din cadrul Serviciului Public 
Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule.

Menţionăm că în data de 11.04.2019, s-au purtat discuţii în acest sens şi cu şeful Biroului Examinări 
din cadrul Serviciului Public Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule, care a fost prezent Ia 
Făgăraş şi care în urma vizitării locaţiei propuse de Municipiul Făgăraş, a fost de acord cu aceasta. De 
asemenea există şi acordul reprezentanul Serviciului Rutier Făgăraş - dl Trâmbiţaş Dan, în acest sens.

Nr.crt întocmit, Funcţia Nume si 
Prenume

Data Semnătură

1. Consilier Andrei Filip 17.04.2019
v H
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mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


ROMAN IA
«JUDEŢCJL. B R A Ş O V

MUNICIPIUL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr.42.075/l/l 5.04.2019

EXPUNERE DE M OTIVE

privind atribuirea in folosinţa gratuita către Instituţia Prefectului Judeţul Braşov -  Serviciul Public Regim 
Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu in suprafaţa de de 33.30 mp, din suprafaţa totala 
de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in proprietatea publica a M unicipiului Fagaras, situat in 
str. Şoseaua Combinatului, nr. A l - pentru sala aşteptare proba practică

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov nr.5588/15.04.2019 inregistrata la Municipiul 
Fagaras cu nr. 42.075 din 15.04.2019, referitor la stabilirea unei noi locaţii in vederea desfăşurării probei practice 
pentru obţinerea permisului de conducere, prin care a fost ageată propunerea Municipiului Fagaras , urmând a fi emis 
un Ordin al Prefectului în acest sens -  .—rw.* ***. *• •«

Având in vedere că zona în care se desfăşoară examinarea în acest moment este foarte aglomerată 
fiind aproape de centrul oraşului, creându-se aglomerări de persoane/autovehicole mai ales în zilele când în 
aceeaşi zonă sunt parcate autocare cu turişti. De asemenea este îngreunată circulaţia autovehiculelor pe str 
Tăbăcari, aici fiind staţionate vehiculele de mare tonaj destinate examinării ( camioane cu remorcă, 
autobuz).

începând cu luna iulie 2019 se va organiza şantierul pentru implementarea proiectului “Restaurarea 
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al Municipiului Făgăraş - Cetatea Făgăraşului”, astfel că 
parcarea Cetăţii Făgăraş va fi desfiinţată urmând ca aceasta să fie amenajată în locaţia unde se desfăşoară în 
acest moment proba practică a examenului. M anagerul Cetăţii Făgăraş, dna Bejenar Elena, a confirmat că 
actuala locaţie unde se desfăşoară examenul este un impediment pentru turiştii care vizitează Cetetea 
Făgăraşului (156.350 persoane în anul 2018 şi peste 20.000 persoane în primele luni ale anului 2019). Cu 
titlu de exemplu numărul de vizitatori într-o zi în care este program at examen, este de aproximativ 400 
persoane.

Propunerea este ca locul de desfăşurare a probei practice să fie parcarea stadionului municipal, 
urmând ca Municipiul Făgăraş să dea în folosinţa gratuită un spaţiu de aproximativ 30 mp, unde va fi 
amenajată o sala de aşteptare pentru elevi şi un birou pentru examinatorii din cadrul Serviciului Public 
Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule.

în data de 11.04.2019, s-au purtat discuţii în acest sens şi cu şeful Biroului Examinări din cadrul 
Serviciului Public Regim Permise de Conducere şi înmatriculări Vehicule, care a fost prezent la Făgăraş şi 
care în urma vizitării locaţiei propuse de Municipiul Făgăraş, a fost de acord cu aceasta. De asemenea există 
şi acordul reprezentanul Serviciului Rutier Făgăraş - dl Trâmbiţaş Dan, în acest sens.

După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, 
raportul de specialitate al compartimentului de resort si avizul comisiilor respective va fi prezentat spre 
dezbatere si aprobare Consiliului Local al M uncipiului Făgăraş.

Primar
G heorshe Sucaciu

http://www.primaria-fagaras.ro
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Anexa nr. 1 la HCL nr...../.

CONTRACT FOLOSINŢĂ GRATUITĂ

Art. 1. PĂRŢILE:
1. M UNICIPIUL FĂGĂRAŞ cu sediul în Făgăraş str.Republicii nr.3, reprezentat legal prin 

Primar- GHEORGHE SUCACIU, în calitate de COM ODANT,de o parte şi
2. INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV prin Serviciul Public Regim Permise 

de Conducere si înmatriculare Veicule cu sediul în Braşov, str. Turnului nr.5 jud. Braşov, 
reprezentat prin Sef Serviciu 5 in caFtafe de COM ODATAR

Având în vedere prevederile art.2146 -  2157 din Codul civil, Legea 1/2004 şi ale HCL 
n r............/  , părţile au convenit încheierea prezentului contract astfel :

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă către Instituţia Prefectului 

Judeţul Braşov -  Serviciul Public Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule a unui spaţiu in 
suprafaţa de de 33.30 mp, din suprafaţa totala de 1705 mp, inscrisa in C.F.nr. 100626 - imobil aflat in 
proprietatea publica a M unicipiului Fagaras, situat in str. Şoseaua Combinatului, nr. A l - pentru sala 
aşteptare proba practică

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o durată de

..................................................  până Ia data de .................
HCL n r.......................................

Art. 4. DREPTURI SI OBLIGAŢII
a) Drepturile comodantului:
- să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile 

prevăzute în prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului
- să i se asigure de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului;
c) Obligaţiile comodatarului

- să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;
- să folosească bunul potrivit destinaţiei sale
- să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract;

. . . . ,  respectiv de la data de 
, potrivit art ...................... din

Amenajarea spaţiului şi plata utilităţilor vor fi asigurate de către comodant.

http://www.primaria-fagaras.ro
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Art. 5. RISCURI
Comodalarul va suporta riscul deteriorării sau pieririi bunului în următoarele cazuri:
- întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale;
- folosirea bunului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract;
- dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al 

său, atunci când exista pericolul distrugerii acestuia;
în celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant;

Art. 6. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:
- prin trecerea termenului prevăzut în contract;
- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar;

Comodantul îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral prezentul contract când interesul local 
impune acest lucru, cu condiţia unei notificări transmise comodatarului.

Ar* 7. FO R ŢA -M A JG A  4  - * •
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu 

întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţa m ajoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori 

insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile 
asumate.

Art. 8. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
Orice litigiu decurgând în legătură cu acest contract, se va soluţiona pe cale amiabilă sau de 

către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ......................................  la sediul Primăriei Municipiului
Făgăraş în 2 exemplare, considerate toate originale.

COMODANT, COMODATAR,
MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL BRAŞOV 
PRIMAR, prin Serv. Public Regim Permise de Conducere

si înmatriculări Vehicule
Gheorghe Sucaciu

Secretarul Municipiului 
LAURA ELENA GIUNCA
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100626 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. cerere 21745
Ziua 16
Luna 11

2  Anul .. .2017 
Cod verificare

n'$ cf

TEREN Intravilan

182
Nr. topografic: 1299/2/2/2fr,?i^ $z/2/2/l, 
1301/2/2/2/1, 1304/2/2/2/1, 1305/2/2/2/1,

1306/2/2/2/1
Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Braşov
Nr.
Crt

Nr. cadastral 
Nr. topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

Al 100626 1.705 Teren împrejmuit:

CoriJtrucţfî

Crt Nr cadastral 
Nr.

Adresa Observaţii / Referinţe

A l. l 100626-Cl Loc. Fagaras, Jud. Braşov S. construita ia sol:l571 mp; S. construita desfasurata: 
1571 mp; tribuna mare

A l.2 100626-C2 Loc. Fagaras, Jud. Braşov 5. construita la soi:i34 mp; S. construita desfasurata:134 
mp; punct termic

B. Partea II. Proprietari şi acte

înscrieri privitoare fa dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 1 Referinţe

3662 / 17/04/2009 ________________________ ___________
Act Notarial nr. 970, din 13/04/2009 emis de BNP GYERGYAI;

B2
"Intabu(are, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenţie, 
rota actuala 1/1

Al, A l.l, A l.2

1) MUNICIPIUL FAGARAS
C. Partea III, SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garanţie şi sarcini Referinţe

NU SUNT

. r ^ - u î *

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Paqina 1 din 3



__________Carte Funciară Nr. 100626 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagăras
Anexa Nr. 1 La Partea f ~

Teren
Nr cadastral Suprafaţa (mp)* Observaţii / Referinţe

100626 1.705
* Suprafaţa este determinată in pianul de proiecţie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren
Nr
Crt

Categorie
folosinţă

Intra
vilan

Suprafaţa
(mp)

Tarla Parcelă Nr. topo Observaţii / Referinţe

1 curţi
construcţii

DA 1.705 1299/2/2/2/1,
1302/2/2/2/1,
1301/2/2/2/1,
1304/2/2/2/1,
1305/2/2/2/1,
1306/2/2/2/1

teren

Date referitoare la construcţii
r

Crt Număr
Destinaţie
construcţie Supraf. (mp)

Situaţie
juridică Observaţii / Referinţe

A l.l 100626-C1
construcţii 

administrative si 
social culturale

1.571__ „ Cu acte
S. construita la sol: 1571 mp; S. construita 
desfasurata:1571 mp; tribuna mare

A l.2 100626-C2
construcţii 

industriale si 
edilitare

/ Ŝţ_3'4 Cy
1? , = Jc ‘
! . PV

w & fcte

A, (/) r- j

b. construita la so 1:134 mp; S. construita 
desfasurata: 134 mp; punct termic

. jv'a /; / J :,Vjiac V

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 3
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Carte Funciară Nr. 100626 Comuna/Oraş/Municipiu: Fagaras

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în pfan.

Punct
început

| Punct 
sfâ rşit

Lungime segment 
(- (m)

1 2 133.617

2 3 10.976

3 4 12.297

4 5 1.686

5 6 54.595

6 7 6.084

7 _8 ____6.275

8 9 6.084

9 10 60.602

10 1 12.634

r  A-JA

/ ' V. - -
, ~.ij $! p.' /V \

/£ re*'<F''/o rU -.. ţ&c»l 
I £  MG/.n . 2o--■rf- ^/io^.coof

rvv c* ■
•V 0)\\^nu - ■ "'"/'i -A'' 

•* -'V■yîvnSg^

*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest 
birou. „
Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin : 
care se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate sunt 
susceptibile de orice modificare, in condiţiile legii.
S-a achitat tariful de 60 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.3361/15-11-2017 in suma de 60, pentru serviciul de 
publicitate imobiliară cu codul nr. 262. * ' j

Asistent? Registrator,
DANIELjMS^qiES

Data soluţionării, 
05-12-2017 

Data eliberării,
/ /___

----.Referent,

rrtJŢ

(parafa şi semnătura)

j SE'Mfir,tir:-;

rOgnO-,r 
(parafa :şisefrfnăţura)

• 1 ■ uE C  201? ;

'r > J p
' T J - ' - ' f----- TT-C? ■. '

Document care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3



1G -0419 11: Sa^pSât̂ -Pr efect ura Braşov 

^  R O M Â N I A

■0268414940 T-353 P0001/0001 F-438

v W

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL BRAŞOV

romania2019.eu
ftOrttdnfel (o CorsiW IVikji'ill Cuiopono

MUNICIPIUL FAGARAŞ 

NrJ iM £ —
(“L  Lunaz iu a  J — Luna

Nr. 5S88 din 15.04,2019
Nesecret
Indicativ dosar I I IA 3

Către,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
Domnului prim ar Gheorghe Sucaciu

^  pmmuuăm̂  p*ţmar ,  am prim it adresa d**mv****?ssşrif cu 
nr.4JL&SO/12.Q4.2Q19, drept pm iru  caro vă mulţumim pentru sprijinul 
acordat ş i interesul pe care îi manifestaţi pentru desfăşurarea în bune 
condiţii a activităţii de examinare ia proba practică a examenului de 
obţinere a permisului de conducere

in  acest sens f spaţiul propus de către dumneavoastră în locaţia din 
Mun Făgăraş, Şoseaua Combinatului , nr.lA , respectiv parcarea 
stadionului municipal Făgăraş, satisface exigenţele desfăşurării în bune 
condiţii a probei de examinare pentru obţinerea permisului de 
conducere, astfel că în condiţiile art.26 din Legea nr,340/2004, coroborat 
cu OMAI nr.268/2010, privind procedura de examinare pentru obţinerea 
permisului de conducere, voi emite un nou ordin r pe care o să îi 
comunicăm ş i u.a.t Făgăraş.

Totodată vă adresăm rugămintea să perm iteţi accesul candidaţilor la 
toaletele existente în locaţia m ai sus menţionată ş i /sau într-un spaţiu 
care să-i protejeze în caz de condiţii meteo nefavorabile ,  până la 
plecarea în traseu.

Vă mulţumesc ş i vă asigur de întreaga mea consideraţie !

PREFECT, 
RASA

SI [PREFECT, 
FOLEAADRIAfo-l UJREJVŢIU

consilier juridic , Uiana Solovăstru 15,04JOI 9
DAivsiop^^^OLDERifnTrf^dras traseu 
Documentesrg cmftoe date CU ca&cter personal protejate de prevederile Regulamentului UE Nr.679/2016!

Document care conţine date oi caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2C16/6791 
B-aşov, Bd. Eroilor nr. 5, tel. 0268̂ 19.277, 0268-476.022, fax 0268*475.105 
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CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ. 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 

ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. /  /18.04.2019

în  aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a A dm inistraţiei Publice 
Locale, republicată

Com isia de specialitate nr.4 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea în  folosinţă gratuită către Intituţia Prefectului Judeţului Braşov -  Serviciul Public 
Regim  Perm ise de Conducere şi înm atriculare V ehicule a unui spaţiu în suprafaţă de 33.30 
mp, din suprafaţa to tală  de 1705 mp, înscris în  CF.nr. 100626 -  imobil aflat în 
proprietateapublică a M unicipiului Făgăraş, situat în  str.Şoseaua C om binatului, n r.A l -  
pentru sală aşteptare p robă practică

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE,
AlexandriiFlorin

SECRETAR, 
Biza Radu



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. /  /18.04.2019

în  aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a A dm inistraţiei Publice 
Locale, republicată

C om isia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea în  folosinţă gratuită către Intituţia Prefectului Judeţului Braşov -  Serviciul Public 
Regim  Perm ise de Conducere şi înm atriculare V ehicule a unui spaţiu în  suprafaţă de 33.30 
mp, din suprafaţa to tală  de 1705 m p, înscris în  CF.nr. 100626 -  im obil aflat în 
proprietateapublică a M unicipiului Făgăraş, situat în str.Şoseaua C om binatului, n r.A l -  
pentru sală aşteptare probă practică

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR. 
Şuteu M arileip

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. /  /18.04.2019

în  aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a A dm inistraţiei Publice 
Locale, republicată

Com isia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea în  fo losin ţă gratuită către Intituţia Prefectului Judeţului Braşov -  Serviciul Public 
Regim  Perm ise de Conducere şi înm atriculare V ehicule a unui spaţiu în  suprafaţă de 33.30 
mp, din suprafaţa to tală  de 1705 mp, înscris în  CF.nr. 100626 -  im obil aflat în 
proprietateapublică a M unicipiului Făgăraş, situat în  str. Şoseaua C om binatului, n r.A l -  
pentru sală aşteptare p robă practică

Amendamente propuse:
A - r —

PREŞEDINTE, 
Bogdin Ion ✓

SECRETAR, 
Malene Petru



CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. /  /18.04.2019

în  aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a A dm inistraţiei Publice 
Locale, republicată

C om isia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- atribuirea în  fo losin ţă gratuită către Intituţia Prefectului Judeţului B raşov -  Serviciul Public 
Regim  Perm ise de C onducere şi înm atriculare V ehicule a unui spaţiu în suprafaţă de 33.30 
mp, din suprafaţa to ta lă  de 1705 m p, înscris în  CF.nr. 100626 -  im obil aflat în 
proprietateapublică a M unicipiului Făgăraş, situat în  str.Şoseaua C om binatului, n r.A l -  
pentru sală aşteptare probă practică

Amendamente propuse:

a V P

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu I dcpl e

SECRETAR, 
Cârlan, Anca


