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PROIECT

- privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg "Braţ de Fier,, în 
vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la Campionatul 

European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul 
Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia. în vederea alocării

de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă....................

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului M unicipiului Făgăraş nr. 39/1/16.04.2019 şi a 
referatului nr.39 din 16.04.2019 prin care se propune asocierea M unicipiului Făgăraş cu Asociaţia 
Romana de Skandenberg ”Brat de Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului fagarasan Ioan 
Cristian Puscasu pentru a participa la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în 
Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va 
desfăşura în luna septem brie 2019 în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei 
de 14.000 lei, sumă ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii, concursuri aflate la 
poziţia 13 respectiv poziţia 25 în Calendarul M anifestărilor Cultural Educative pe anul 2019

Având în vedere prevederile, art.6 alin 4 din Legea 52/2003 privind transparenta decizională 
precum şi prevederile art. 1949-1954 Cod civil, respectiv ale srt.2, lit. d),e), art. 46, lit. f) din Ordonanţa 
G uvernu lu i, nr. 26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art.45, alin.2, lit.f, art.45 alin.3 şi art. 115, alin. 1, lit.b, dispoziţiile art.36, alin.2, lit.c şi 
alin.6, lit.a, pct.4 şi ale art. 123, alin .l din Legea n r.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, m odificată şi completată,

Art.l. Se aprobă ca oportună asocierea Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Romana dc Skandenberg "Braţ dc 
Fier ,, cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.159, sector 4. reprezentată prin Secretar General Mircea 
Simionescu- Simicel. având cont bancar R034 RZBR 0000 0600 0569 5330. CUI 16892879. deschis la 
Raiffeiscn Bank. în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puscasu pentru a participa la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a participa la 
Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în Katowice -Polonia. în 
vederea alocării de la bugetul local a sumei dc 14.000 lei, sumă ce va lî alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii 
şi fundaţii, concursuri aflate la poziţia 13 respectiv poziţia 25 în Calendarul Manifestărilor Cultural Educative pe

Art.2. Asocierea prezentată la art.l, se face începând cu data semnării contractului de asociere până la 
sfârşitul lunii octombrie 2019.

Art.3. Se aprobă proiectul contractului de asociere conform anexei nr. 1 parte integrată a prezentei hotărâri. 
Art.4. Se împuterniceşte domnul Sucaciu Gheorghe Primarul Municipiului Făgăraş pentru semnarea 

contractului.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul Municipiului 

Făgăraş, prin Direcţia Buget - Finanţe si Compartiment monitorizare, coordonare unilati de invalamanl si arhiva.

HOTĂRĂŞTE:

anul 2019

Iniţiator
PRIMAR,

Vizat pentru legalitate 
SECRETAR,

LA URA ELENA GIUÎ
lilAK.,
■NA GIUNCAGHEORGHE SUCACIU



i T t f  <f¥

2  7 5 2  2j
lv

ROMANIA
JUDEŢUL BRAŞOV X c

râvfcra

M U N IC IP IU L  FĂ G Ă R A Ş
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Toi: 0040 2o8 211 31., Fox: L MO 268 213 020 

VVi j: wvvw.pri.ouria-faciar.ib.ro. Frnni!: u r i i  r' >pri:no'' - •: ig.•rfcb.ro

Nr. 39 din 16.04.2019 PRIMARUL MUNICIPIULUI
FĂGĂRAŞ

Repartizat pentru avizare GHEORGHESUCACIU
la COMISIA

REFERAT LA PROIECTUL DE HOTARARE A CONSIULUI LOCAL

-  privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ 
de Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa 

la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în 

Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 Iei

Având în vedere adresa cu numărul 166/21.12.2018 emisă de Asociaţia Romana de 
Skandenberg „Braţ de Fier” şi înregistrată la Municipiul Făgăraş sub nr. 39/03.01.2019 prin care 
solicită M unicipiului Fagaras sprijinul în vederea participării sportivului fagăraşan Ioan Cristian 
Puşcasu, la Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, 
respectiv la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfasura luna în septembrie 2019 
în Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 Iei, sumă ce va fi 
alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii, concursuri aflate la poziţia 13 respectiv 
poziţia 25 în Calendarul M anifestărilor Cultural Educative pe anul 2019

Scopul acestei solicitări este acela de a-1 susţine pe sportivul Ioan Cristian Puscasu, in 
vederea participării la aceste campionate, prin asigurarea transportului cu avionul, a 
transportului de la aeroport la hotel si retur, a cazării cu mic dejun, a acoperirii taxelor de 
înscriere în concurs, a taxei de membru W AF şi a celei de membru EAF, diurna.

Anexam prezentului referat, adresa emisă de Asociaţia Română de Skandenberg „Braţ de 
Fier” , înregistrată la M unicipiul Făgăraş sub nr. 39/03.01.2019

Propunem, adoptarea unei hotărâri privind asocierea Municipiului Făgăraş cu Asociaţia 
Romana de Skandenberg „Braţ de Fier”, conform contractului de asociere Anexa nr.l la 
prezenta hotărâre, în vederea susţinerii financiare pentru participarea sportivului fagărăşan la 
concursurile sportive menţionate mai sus.

SECRETAR,
LAURA ELENA GIUNCA

NR. CRT. FUNCŢIA $1 ATRIBUŢIA NUMELE Si PRENUM'ELE DATA AJURA
1. DIRECTOR ECONOMIC DANIEL LUDU 16.04.2019
2. ÎNTOCMIT, CONSILIER CORIN A-M ARI A MESAROŞ 16.04.2019 Uj  ^  IVtA
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Anexa nr 1 Ia HCL nr. .../2019

CONTRACT DE ASOCIERE

CAP. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 Municipiul FĂGĂRAŞ, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, jud.Braşov, reprezentat prin Primar 
Sucaciu Gheorghe pe de o parte în calitate de Asociat prim

Şi

1.2 Asociaţia Română de Skandenberg ” Braţ de Fier” , cu sediul în Bucureşti, Calea Şerban Vodă nr.159, 
sector 4, reprezentată prin Secretar General Mircea Simionescu- Simicel, având cont bancar R 034  RZBR 
0000 0600 0569 5330, CUI 16892879, deschis la Raiffeisen Bank, denumit în continuare Asociat secund

Având în vedere rezultatele deosebite obţinute de sportivul fagăraşan Ioan Cristian Puşcaşu, pe plan naţional 
şi internaţional în prom ovarea acestui sport, acesta clasându-se între primii trei la campionatele naţionale şi 
europene

In baza dispoziţiilor:
- art. 2, lit. d), e), art. 46, lit. f) din Ordonanţa Guvernului ,nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu 
m odificările şi completările ulterioare;
- art. 36 - alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 6, alin. (7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu m odificările şi completările ulterioare;
-art. 1949- 1954 Cod Civil
- în baza prevederilor H C L.nr...............si a H C L.nr................
au convenit să încheie prezentul contract de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie asocierea M unicipiul FĂGĂRAŞ cu Asociaţia Română de 
Skandenberg ” Braţ de Fier” , pentru susţinerea participării sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcaşu la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a participa 
la Campionatul M ondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septem brie 2019 în Katowice -Polonia, 
în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 Iei (pentru inscriere competiţie, taxa membru WAF, 
transport cu avionul, transfer aeroport- hotel şi retur, cazare cu mic dejun şi diurnă ).
2.2. Aportul M unicipiului Făgăraş la asociere constă în suma de 14.000 lei potrivit prevederilor IICL nr.... 
din 2019 şi a HCL nr.... din 2019, conform Anexei nr. 1, sumă ce va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 
asociaţii şi fundaţii
2.3. Asociatul va folosi suma de bani alocată exclusiv pentru susţinerea participării sportivului fagăraşan Ioan 
Cristian Puşcaşu la com petiţiile m enţionate la pct.2.1



CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata asocierii este de la data semnării prezentului contract până la sfârşitul lunii octombrie 2019. 

CAP.IV. PREŢUL CONTRACTULUI

4.1. M unicipiul Făgăraş va achita suma de 14.000 lei în contul Asociatului, urmând ca până la data de 
31.octombrie 2019 să fie depuse docum ente justificative conform desinaţiei stabilită la cap. II pct.2 .1 .

CAP.V. OBLIGAŢIILE PÂRTILOR CONTRACTANTE

5.1 Obligaţiile Asociatului prim (M unicipiului Făgăraş):
a) să aloce suma prevăzută la cap.IV potrivit prevederilor HCL nr. .../2019, conform Anexei nr. 1, sumă ce 
va fi alocată de la Titlul 59 art. 59.11 asociaţii şi fundaţii
b) să nu intervină în nici un fel în desfăşurarea competiţiilor sportive
5.2 Obligaţiile Asociatului secund (Asociaţia Română de Skandenberg ” Braţ de Fier”)
a) să folosească suma exclusiv pentm  susţinerea particpării sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcaşu la 
competiţiile sportive de skandenberg prevăzute la capitolul II.
b) să acorde sprijinul necesar sportivului Ioan Cristian Puşcaşu pentru obţinerea celor mai bune rezultate la 
competiţiile sportive la care acesta va participa, obiectivul fiind clasarea sportivului în prim ele 5 locuri.
c) să promoveze imaginea M unicipiului Fagaras, la competiţiile sportive unde Ioan Crstian Puscasu este 
participant.

CAP. VI. ÎNCETAREA ASOCIERII

6.1 Asocierea in participatiune isi inceteaza activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
a) hotararea comuna a m em brilor asociaţi;
b) expirarea duratei pentru care s-a incheiat contractul de asociere;
c) neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obiectului de activitate si a altor clauze ale 

contractului de asociatiune;
d) lichidarea unei persoane jurid ice coasociate (faliment, divizare, comasare etc.), care va fi notificata in 

scris, in termen de 15 zile de la data declarării stării respective de către instanţa judecătoreasca;
e) hotararea definitiva si irevocabila a unei instanţe judecătoreşti;

6.2 încetarea contractului se poate face în cazurile de mai sus, cu notificare scrisă, întocm ită de oricare dintre 
părţi şi cu precizarea cauzelor care au determinat-o. încetarea contractulu va opera pe deplin în termen de 60 
de zile de la notificare.
6.3. Prezentul contract de asociatiune in participatiune nu se poate denunţa in mod unilateral, in caz contrar, 
partea care il denunţa fiind obligata la daune-interese.

VII. NOTIFICĂRILE INTRE PARTI

7.1. In accepţiunea pârtilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil 
indeplinita daca va fi transm isa la sediul prevăzut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale poştala, ea va fi transm isa prin scrisoare recomandata, cu 

confirmare de prim ire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data m enţionata de oficiul postai 
prim itor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trim ite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare după cea in care a 

fost expediata.
7.4. Notificările verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin 

intermediul uneia dintre m odalităţile prevăzute la alineatele precedente.



CAP.VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

8.1. Eventualele litigii, de orice fel care pot apărea între părţile contractante în cursul derulării prezentului 
contractse vor soluţiona pe cât posibil pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea 
vor fi supuse soluţionării instanţelor judecătoreşti competente.
8.2 Pe toată durata asocierii, părţile se vor supune legislaţiei în vigoare din România, clauzelor contractuale 
convenite şi prevederilor Codului Civil în materie de convenţii şi obligaţii civile.

CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE

9.1 M odificarea şi com pletarea prezentului contract de asociere se va face numai cu acordul scris al ambelor 
părţi prin act adiţional.
9.2 Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.
9.3 Prezentul contract reprezintă voinţa pârtilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, 
anterioara si ulterioara incheierii lui.
9.4 Prezentul contract a fost încheiat la sediul M unicipiului Făgăraş, în trei exemplare, a z i .................. 2019

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 
PRIMAR

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE SKANDENBERG 
” BRAŢ DE FIER”

GHEORGHE SUCACIU SECRETAR GENERAL 
M1RCEA SIM IONESCU - SIM ICEL

SECRETAR
LAURA ELENA GR TNT A

F

DIRECTOR ECONOMIC
DANIEL LUDU

întocm it, 
M esaroş Corina
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Nr.39/1/16.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- privind oportunitatea asocierii M unicipiului Făgăraş cu Asociaţia Rom ână de Skandenberg ”Braţ de 
Fier „ în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la 

Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Cam pionatul M ondial de Skandenberg care se va desfăşură în luna septembrie 2019 în 

K atow ice-P o lon ia , în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 Ieilei

Având în vedere rezultatele deosebite obţinute de sportivul fagăraşan Ioan Cristian Puşcaşu, 
pe plan naţional şi internaţional în promovarea acestui sport, acesta clasându-se între primii trei la 
campionatele naţionale şi europene

Scopul acestei solicitări este acela de al susţine pe sportivul Ioan Cristian Puscasu, în 
vederea participării la aceste campionate, prin asigurarea transportului cu avionul, a transportului 
de la aeroport la hotel si retur, a cazării cu mic dejun, a acoperirii taxelor de înscriere în concurs, 
a taxei de membru W AF si a celei de membru EAF, diurna.

Propunem, adoptarea unei hotărâri privind asocierea Municipiului Făgăraş cu Asociaţia 
Romana de Skandenberg „Braţ de Fier”, în vederea susţinerii financiare pentru participarea 
sportivului fagărăşan la concursurile menţionate mai sus.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ 
GHEORGHE SUCACIU

http://www.prirr
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Ieşire Nr. 166/21.12.2018

C Către, /  /
Primăria Făgăraş \  /
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în atenţia:
Doamnei Corina Mesaros
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Referitor:
Participare Sportiv Făgărăşan Ioan Cristian Puşcaşu la Campionatul European si Campionatul Mondial
2019.

Certificăm prin prezenta că DL IOAN CRISTIAN PUSCASU, cu domiciliul in Fagaras, Judeţul Braşov, 

născut în data de 21.06.1979:

face parte din Lotul National de Skandenberg 2019 cu drept de participare si reprezentare a României 

la Campionatul European de Skandenberg (Loutraki - Grecia, Mai 2019) si la Campionatul Mondial 

de Skandenberg (Katowice - Polonia, Septembrie 2019);

la concursurile interne şi externe la care a participat acesta a obţinut rezultate deosebite şi a 

reprezentat cu succes ţara noastră;

Costurile estimative pentru participarea la cele două campionate internaţionale de Skandenberg sunt în 
valoare de 3.000 Euro, platibili in lei, in doua transe egale şi conţin transport cu avionul, transfer 
aeroport-hotel şi retur, cazare cu mic dejun, taxe inscriere concurs, taxa membru WAF si membru EAF, 
diurnă.

Vă rugam să sprijiniţi acest sportiv în continuare pentru că face cinste oraşului dumneavoastră şi 
României.

Membră:

/  / /... \WAF

Federaţia
Mondială
de Skandenberg

Federaţia
E uropeană
de Skandenberg

Partener general:

mailto:contact@bratdefier.ro


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 Administraţiei Publice 
Locale, republicată

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

- oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ 
în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în 
Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Alexandru Eterii

SECRETAR, 
Biza Radu

b



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. / 2  /18.04.2019

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

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg "Braţ de Fier „ 
în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în 
Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

Amendamente propuse:

• ,

o  o f 1

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 5
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. / 2  /18.04.2019

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

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

- oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ 
în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşură în luna septembrie 2019 în 
Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE,
Bogdan/lbn

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

COMISIA 3
COMISIA PENTRU SERVICII 
PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. Z2 - . / 18.04.2019

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

Comisia de specialitate nr.3 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ 
în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în 
Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

Amendamente propuse:

a JL â i

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 2
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE ORGANIZARE ŞI

DEZVOLTARE URBANISTICĂ, 
REALIZAREA LUCRĂRILOR 
PUBLICE, PROTECŢIA MEDIULUI 
ÎNCONJURĂTOR, CONSERVAREA 
MONUMENTELOR ISTORICE ŞI DE 
ARHITECTURĂ

AVIZ NR. 4  / 17.04.2019

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

Comisia de specialitate nr.2 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:

- oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ 
în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa Ia 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în 
Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Ercău Bruno

SECRETAR, 
Suciu Andreea



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 6
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE TURISM, RELAŢII

EXTERNE ŞI INTEGRARE 
EUROPEANĂ

AVIZ NR. /17.04.2019

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

Comisia de specialitate nr.6 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind:________________________________________________________________

- oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Asociaţia Română de Skandenberg ”Braţ de Fier „ 
în vederea susţinerii financiare a sportivului fagăraşan Ioan Cristian Puşcasu pentru a participa la 
Campionatul European de Skandenberg în luna mai 2019 în Loutraki -  Grecia, respectiv pentru a 
participa la Campionatul Mondial de Skandenberg care se va desfăşura în luna septembrie 2019 în 
Katowice -Polonia, în vederea alocării de la bugetul local a sumei de 14.000 lei

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Stengel Norbert

SECRETAR,
Ciont Valentin*

Cod: F-18


