
        

    
HOTĂRÂREA NR. 67 

din data de 12 martie 2018 

 

privind emiterea avizului consultativ de către Consiliul Local al Municipiului  Făgăraș, în 

vederea acordării titlului de ”Colegiu” COLEGIULUI AUREL VIJOLI, Str. Șoseaua 

Combinatului nr. 3, conform Ordinului M.E.C. nr. 3732/20 mai 2013 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,  întrunit în şedinţa extraordinară, 
        

Examinând: 

∙ Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Municipiului Făgăraș, înregistrat cu nr. 

7744/07.03.2018//566/28.02.2018 și Inițiativa Primarului nr. 7744/07.03.2018; 

∙  Raportul de specialitate nr. 7744/07.03.2018 promovat de Compartiment Monitorizare Instituții de 

Învățământ, prin care propune emiterea avizului consultativ de către Consiliul Local al Municipiului 

Făgăraș, în vederea acordării titlului de ”Colegiu” COLEGIULUI AUREL VIJOLI, Str. Șoseaua 

Combinatului nr. 3, conform Ordinului M.E.C. nr. 3732/20 mai 2013 pentru aprobarea Metodologiei 

de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar; 

∙ Adresa Colegiului nr. 566/28.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 

7744/07.03.2018, prin care conducerea liceului solicită Consiliului Local avizul consultativ pentru 

depunerea documentației de obținere a titulaturii de colegiu la Inspectoratul Școlar Județean, 

conform Ordinului M.E.C. nr. 3732/2013; 

 

Având în vedere: 

∙ Faptul că, COLEGIUL AUREL VIJOLI face parte integrantă din Rețeua Școlară a unităților de 

învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Făgăraș, conform H.C.L. nr. 5/31.01.2018; 

∙ Ordinul M.E.C. nr. 3732/20 mai 2013 pentru aprobarea Metodologiei de  acordare a titlului de 

Colegiu național/Colegiu unităților de învățământ preuniversitar; 

∙ Îndeplinirea cumulativă a tuturor criteriilor minimale pentru filiera vocațională, a unității de 

învățământ, conform art. 4 din metodologia de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu 

unitților de învățământ preniversitar; 

∙  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

∙ Art.36, alin.(1) din Legea nr. 215/2001  a  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările și completatările ulterioare, 

 

În temeiul prevederilor: 

∙ Art. 45 alin. (1) și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

         Art. 1. Se aprobă emiterea avizului consultativ în vederea acordării titlului de ”Colegiu” 

COLEGIULUI AUREL VIJOLI, conform art. 5, alin.(2) din Ordinul M.E.C. nr. 3732/20 mai 

2013, pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu național/Colegiu unităților de  

 



 

 

 

învățământ preuniversitar. Consiliul Local recomandă folosirea denumirii ”COLEGIUL AUREL 

VIJOLI”. 

 

 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 

Municipiului Făgăraş, prin Compartiment Monitorizare Instituții de Învățământ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărârea s-a adoptat cu 12 voturi pentru. 
Consilieri în funcție -19 
Consilieri prezenți-12 
 
 Prezenta hotărâre se comunică: 
 
-1ex. Dosar de şedință 
-1ex. Colecție 
-1ex. Instituției Prefectului Județului Brașov 
-1ex. Primarului Municipiului Făgăraș 
-1ex. Secretarului Municipiulu Făgăraș 
-1 ex. Direcției Buget-finanțe 

-1 ex. Inspectoratului Școlar al Județului Brașov 

-1 ex. Colegiului ”Aurel Vijoli” 

-1 ex. Comp. Monitorizare Instituții de Învățământ 

-1 ex. Comp. evenimente publice, informare cetățeni și registratură 

-1 ex.  Afișare. 
  

 
 
 
 
 
 
 
Cod: F-50 
 

                             

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    BIZA RADU STELIAN 

 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

      Secretarul Municipiului, 

       LAURA ELENA GIUNCA 


