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HOTĂRÂREA nr.31 

din data de 31 ianuarie 2018 

 

-  privind constituirea unei Comisii  mixte de analiză a rezultatelor obținute în urma efectuării studiului 

de specialitate pentru structura educațională   

 

CONSILIUL LOCAL  AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară, 

 

 Analizând referatul cu nr. 2827/ 25.01.2018 prin care la inițiativa domnului Primar al Municipiului 

Făgăraș, se propune constituirea unei comisii de analiza a rezultatelor „Studiului de specialitate pentru 

infrastructura educațională în vederea valorificării și corelării potențialului elevilor cu oferta locurilor de 

muncă din municipiul Făgăraș”, efectuat de firma de consultanta S.C. ANDERSEEN S.R.L.,     

Ținând seama de faptul că, relevanta unui studiu de acest gen este considerabila, având în vedere ca el 

presupune analiza comparativa si corelationala a situatiei actuale din infrastructura educationala locala si 

mediul de afaceri, in vederea identificarii problemelor legate de numarul scazut al absolventilor de studii 

liceale care isi gasesc un loc de munca in Fagaras, precum și faptul că, odată identificate discrepantele între 

structura educatională și oferta locurilor de munca, membrii comisiei de analiza vor prezenta propuneri de 

solutii punctuale pentru fiecare din aceste spete,   

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi 

agricultură, precum și al  Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(1),  alin.(2), lit. a), alin.(3), lit. b), alin. (6), lit. a) pct. 3, art 55 

(9) art. 45 alin. (1) și alin. (5) și art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

modificată şi completată, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art. 1. Se aprobă componența comisiei mixte pentru analiza rezultatelor studiului efectuat si variantele 

strategice propuse de firma de specialitate pentru solutionarea problemelor identificate, după cum urmează: 

- 4 reprezentanți ai Consiliului Local Făgăraș 

- 6 reprezentanți ai unităților de învățământ de pe raza Municipiului Făgăraș, ce au participat la 

acest studiu, 

- 1 reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraș, obiectivul 

comisiei fiind analiza rezultatelor obținute în urma studiului efectuat. 

           Art. 2. Se desemnează următorii consilieri locali:   

- dl.Negrilă Ion – consilier local 

- dl.Bogdan Ion - consilier local  

- dra Suciu Andreea-Oana - consilier local  

- dl.Cîrje Cătălin George - consilier local 

           Art. 3. Perioada de desfășurare a comisiei 6 luni de la data prezentei. 

           Art. 4. Comisia va lucra valabil în prezența tuturor membrilor săi. 

           Art. 5. Comisia va prezenta un raport primarului cu privire la constatările și propunerile sale. 
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           Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă, care o va 

comunica fiecărui membru desemnat. 

        

 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

           ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                                LAURA ELENA GIUNCA 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

Consilieri in functie -19 

Consilieri prezenti-18 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1ex. dosarul de şedinţă 

- 1ex. colecţie 

- 1ex. Prefectură 

- 1ex. Primar 

- 1ex. Secretar 

- 1 ex. Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă  

- 1 ex. Celor menționați in hotărâre 

- 1 ex.Afișare 
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