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      HOTĂRÂREA NR.5 

                                                     din data de 31 ianuarie 2018 

 

-privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş 

pentru  anul şcolar 2018-2019 

 

CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în ședință ordinară, 

 

              Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 

38176/1/17.01.2018 și referatul de specialitate nr.38176/17.01.2018 al Compartimentului monitorizare, 

coordonare unități de învățământ și arhivă prin care se solicită aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din  Municipiul Făgăraş ce va funcţiona în  anul şcolar 2017-2018, 

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

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de 

agrement, al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii 

externe şi integrare europeană, 

Luând în considerare adresa nr. 18183/11.12.2017, înregistrată la Municipiul Făgăraș sub nr. 

38176/11.12.2017 prin care Inspectoratul Școlar al Județului Brașov avizează rețeaua școlară a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Făgăraş, valabilă pentru anul şcolar 2018-2019. 

Având în vedere  prevederile art. 19 alin. (4), art. 61 alin.(1, 2) din Legea nr. 1/2011 -Legea 

educaţiei naţionale şi ale art.1, art. 23, alin. (1), art. 36 alin (2) lit. a) şi alin. (6) pct. 1 din Legea nr. 

215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,  

 În temeiul art. 36 alin 2 lit. a, alin 6 lit. a, pct. 1, art. 45 alin (1) şi art.115 alin. (1) lit. b) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată, 

      

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul 

Făgăraş care va funcţiona în  anul şcolar 2018-2019, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov şi unităţilor 

şcolare indicate în Anexă. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       CONTRASEMNEAZĂ, 

           ȘUTEU MARILENA-DORINA       Secretarul municipiului, 

                                LAURA ELENA GIUNCA 
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Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru și o abținere 

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. Unităţilor de învăţământ preuniversitar 

- 1  ex. Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov 

- 1 ex.Afișare 
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