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DISPOZIŢIA NR.323 
din data de 08 februarie 2022

- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă extraordinară- convocată de
îndată , cu prezenţă fizică, pentru data de 

MIERCURI, 09 FEBRUARIE 2022, orele 16.00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin (4) alin. (5), art. 
135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă extraordinară în şedinţă 
extraordinară- convocată de îndată , cu prezenţă fizică, pentru data de MIERCURI, 09 FEBRUARIE 
2022, orele 16,00 în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu 

următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la presenta Dispoziţie, care face parte integrantă din
aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei 
Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-1 Adrian Gavrila, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, 
potrivit opţiunii consilierilor locali- wmv.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la 
art.i.

Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul
prevăzut de lege.

Art. 6, Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului 
Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-1 Adrian Gavrila, Compartiment 
tehnologia informaţiei, informare cetateni, registratura, monitorizare, coordonare unitati de invatamant 
si arhiva, prin afişare la sediul instituţiei şi afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ 
teritoriale.

1



ROMÂNIAJUDEŢUL BRAŞOV
M UNICIPIUL FĂGĂRAŞ

Strada Republicii, Nr 3, 505200 Tel: 0040368 402 949, Fax: 0040368 402 805
Web: www.primaria-fagaras.ra, Email: secrelanat@primarla~fagaras.ro

Anexă la Dispoziţia nr.323/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei extraordinară- convocată de îndată,, cu prezenţă fizică, a Consiliului Local al Municipiului 

Făgăraş, convocat pentru data de MIERCURI, 09 FEBRUARIE 2022, orele 16.00

1 . Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru 
persoanele fizice precum şi modificarea unor tarife practicate de SC Salco Serv SA pentru 
beneficiari persoane juridice, începând cu luna februarie 2022

Iniţiator : Primarul Municipiului Făgăraş - Gheorghe Sucaciu
Trimis spre avizare:

- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului 
public şi privat al municipiului

- Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia 
mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură

- Comisia pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură
- Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, 

sportive şi de agrement:
- Comisia de turism, relaţii externe şi integrare europeană
- Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor
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