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Proiect
HOTĂRÂREA nr._____
din data de _______ 2019

- privind modificarea şi completarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 31/31.01.2018 privind constituirea unei 
Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura 
educaţională, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din Consiliul Local al Municipiului Făgăraş

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, întrunit............................. ,

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraş nr. 37527/1/21.03.2019 si 
referatul nr. 37527/21.03.2019, prin care se propune înlocuirea domnului Cîrje Cătălin George începând 
cu data de 28 februarie 2019 în urmă demisiei acestuia din Consiliul Local al Municipiului Făgăraş cu o 
altă persoană desemnată de Consiliul Local, pentru continuarea activităţii comisiei de analiza a 
rezultatelor „Studiului de specialitate pentru infrastructura educaţională în vederea valorificării şi corelării 
potenţialului elevilor cu oferta locurilor de muncă din municipiul Făgăraş

Văzând amendamentele propuse de către comisiile de specialitate................................. ,
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(l), lit. a) pct. 3, art 55 (9) art. 45 alin. (1) şi alin. (5) şi art. 115 

alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din HCL nr. 31/31.01.2018 privind constituirea 
Comisiei mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru 
structura educaţională, pentru înlocuirea domnului Cîrje Cătălin George din cadrul comisiei mixte cu o 
altă persoană desemnată de Consiliul Local, în urma demisiei acestuia din Consiliul Local al Municipiului 
Făgăraş care va avea următoarea componenţă,

” Art. 2. Se desemnează un membru în comisie şi aceasta va avea următoarea componenţă,
-dl./dna....................

- dna. Suciu Andreea 
-dl. Bogdan Ion 
-dl. Negrilă Ion

Art.II. Se aprobă modificarea şi completarea art.2 care va avea următorul conţinut:
”- perioada de desfăşurare a comisiei constituită în bază art.2 este până la data de 31.08.2019” .

Art.III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Compartimentul monitorizare, coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă, care 
o va comunica fiecărui membru desemnat.

VIZAT PENTRU LEGALITATE,

1

INIŢIATOR,
Primar

Gheorghe Sucaciu

Cod; F-17
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Nr. 37527/21.03.2019 PRIMARUL MUNICIPIULUI
FĂGĂRAŞ

R e pa r t iz a t  p en t r u  a v iz a r e  GHEORGHE SUCACIU
la COMISIA

REFERAT
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 
privind

- privind modificarea şi completarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 31/31.01.2018 privind constituirea unei 
Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru 
structura educaţională, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din Consiliul Local al Municipiului 
Făgăraş

Având în vedere m odificarea survenită prin demisia domnului Cârje Cătălin George din 
Consiliul Local al M unicipiului Făgăraş începând cu data de 28.02.2019

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 31/31.01.2018 respectiv de Dispoziţia 
nr. 390/ din data de 28.02.2018 prin care a fost numit în Comisia mixtă de analiză a rezultatelor 
obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educaţională, propunem 
numirea unui alt consilier local care să facă parte din Comisia mixtă de analiză a rezultatelor 
obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educaţională, care să 
stabilească variantele strategice optime pentru situaţia identificata.

Ca urmare a celor menţionate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privind numirea 
unui alt reprezentant al Consiliului Local care să facă parte din comisia menţionata mai sus, 
restul membrilor comisiei rămânând aceiaşi.

Cod: F-16
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MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
/

Nr. 37527/1/21.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

- privind modificarea şi completarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 31/31.01.2018 privind constituirea unei 
Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru 
structura educaţională, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din Consiliul Local al Municipiului 
Făgăraş

Având în vedere modificarea survenită prin demisia domnului Cârje Cătălin George dm 
Consiliul Local al M unicipiului Făgăraş începând cu data de 28.02.2019,

Ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 31/31.01.2018 respectiv de Dispoziţia 
nr. 390/ dm data de 28.02.2018 prin care a fost numit în Comisia mixtă de analiză a 
rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educaţională, 
propunem num irea unui alt consilier local care să facă parte dm Comisia m ixtă de analiză a 
rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura educaţională, 
care să stabilească variantele strategice optime pentru situaţia identificata.

Ca urmare a celor menţionate mai sus, propunem adoptarea unei hotărâri privm d numirea 
unui alt reprezentant al Consiliului Local care să facă parte dm com isia menţionata mai sus, 
restul membrilor comisiei rămânând aceiaşi.

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAGARAŞ 
GHEORGHE SUCACRJ
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HOTĂRÂREA nr.31 
din data de 31 ianuarie 2018

- privind constituirea unei Comisii mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului
de specialitate pentru structura educaţională

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând referatul cu nr. 2827/ 25.01.2018 prin care la iniţiativa domnului Primar al Municipiului 
Făgăraş, se propune constituirea unei comisii de analiza a rezultatelor „Studiului de specialitate pentru 
infrastructura educaţională în vederea valorificării şi corelării potenţialului elevilor cu oferta locurilor de 
muncă din municipiul Făgăraş”, efectuat de firma de consultanta S.C. ANDERSEEN S.R.L.,

Ţinând seama de faptul că, relevanta unui studiu de acest gen este considerabila, având în vedere ca el 
presupune analiza comparativa si corelationala a situaţiei actuale din infrastructura educaţionala locala si 
mediul de afaceri, in vederea identificării problemelor legate de numărul scăzut al absolvenţilor de studii 
liceale care isi găsesc un loc de munca in Fagaras, precum şi faptul că, odată identificate discrepantele între 
structura educaţională şi oferta locurilor de munca, membrii comisiei de analiza vor prezenta propuneri de 
soluţii 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 şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

Având în vedere prevederile art. 36 alin.(l), alin.(2), lit. a), alin.(3), lit. b), alin. (6), lit. a) pct. 3, art 55 
(9) art. 45 alin. ( l ) şi alin. (5) şi art. 115 alin.l lit. b din Legea nr. 2 15/2001 a administraţiei publice locale, 
modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă componenţa comisiei mixte pentru analiza rezultatelor studiului efectuat si variantele 
strategice propuse de firma de specialitate pentru soluţionarea problemelor identificate, după cum urmează:

- 4 reprezentanţi ai Consiliului Local Făgăraş
6 reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ de pe raza Municipiului Făgăraş, ce au participat la 
acest studiu,
1 reprezentant din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş, obiectivul 
comisiei fiind analiza rezultatelor obţinute 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 desfăşurare a comisiei 6 luni de Ia data prezentei.
Art. 4. Comisia va lucra valabil în prezenţa tuturor membrilor săi.
Art. 5. Comisia va prezenta un raport primarului cu privire la constatările şi propunerile sale.
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Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş, prin Compartimentul monitorizare, coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă, care o va 
comunica fiecărui membru desemnat.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

.lUi

Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenti-18

Prezenta hotărâre se comunică:
lex. dosarul de şedinţă 
lex. colecţie 
lex. Prefectură 
lex. Primar 
lex. Secretar
1 ex. Compartimentul monitorizare, coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă 
1 ex. Celor menţionaţi in hotărâre 
1 ex.Afişare

Cod: F-50
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- privind constituirea comisiei mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării 
studiului de specialitate pentru structura educaţională

Analizând referatul nr. 6689 din data de 2 1.02.2018 prin care se propune constituirea unei comisii 
mixte de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de specialitate pentru structura 
educaţională.

Vazand prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din data de 3l.0l.20l8 prin care s-a aprobat 
componenţa Comisiei mixte pentru analiza rezultatelor studiului efectuat şi variantele strategice propuse de 
firma de specialitate pentru soluţionarea problemelor identificate

în temeiul art. 68 alin.l, art.ll5 alin.l lit.a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările ulterioare, Primarul Municipiului Fagaras

DISPUNE:
Art. 1. Se constituie Comisia mixtă de analiză a rezultatelor obţinute în urma efectuării studiului de 

specialitate pentru structura educaţională, cu următoarea componenta:
- dl. NEGRILĂ ION
- dl. BOGDAN ION
- dra. SUCIU ANDREEA O AN A
- dl. CÎRJE CĂTĂLIN GEORGE
- dra. RACU MARIA

- dna. DRĂGOI CORiNA VIORICA
- dna. SPIRIDON L1LIANA 
-dna. JUDELE MICHAELA OLGA
- dl. PALER AUREL
- dna. ALDEA IULIAN A 
-dna MESAROS CORINA MARIA

- Consilier local
- Consilier local
- Consilier local
- Consilier local
-  Dir. Colegiul Naţional Radu Negru
-  Dir. Colegiul Naţional D-na Stanca
-  Dir. Colegiul Aurel Vijoli
-  Dir. Liceul Teologic Ortodox Sf. C-tin Brâncoveanu
-  Dir. Liceul Tehnologic Dr. I. Şenchea
-  Dir. Şc. Gimnazială Ovid Densuşianu
-  Consilier -  reprezentant al primarului Municipiului

Făgăraş
Art.2. Perioada de desfăşurare a activităţii comisiei, constituită în baza art. 1, este de 6 luni, începând cu 

data de 01.03.2018.
Art.3. Comisia va lucra în prezenţa tuturor membrilor săi.
Art.4. Comisia va prezenta Primarului Municipiului Făgăraş, la sfârşitul activităţii, un Raport cu privire 

la constatările şi propunerile sale.
Art.5„ Cu ducerea la îndej l̂inixe a prezentei dispoziţii se încredinţează Primarul Municipiului Fagaras 

prin membrii comsiei.

PRIMAR 
GHEORGHE S

VIZAT DE LEGALITATE 
S E C R E T ^ ^  

LAURA ELENA GIUNGA
/ 1

Prezenta Dispoziţie se c<
1 ex Prefectura 
1 ex Primar 
1 ex Secretar
1 ex Comp Monitorizare instituţii de învăţământ şi arhivă 
1 ex Colecţie
1 ex Fiecărui membru al comisiei

\ J

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:primariafagaras@primaria-fagaras.ro


CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 4
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI

ŞTIINŢIFICE, ÎNVĂŢĂMÂNT, 
CULTE, SĂNĂTATE, CULTURĂ, 
PROTECŢIE SOCIALĂ, SPORTIVE 
ŞI DE AGREMENT

AVIZ NR. f  /21.03.2019

In 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:

- modificarea si completarea art.2 si art 3 din HCL nr.31/31.01.2018 privind constituirea unei 
Comisii mixte de analiza a rezultatelor obţinute in urma efectuării studiului de specialitate 
pentru structura educaţionala, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din Consiliul Local 
al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

2 ^

SECRETAR, 
Bizay Radu

n m



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. £  /21.03.2019

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:

- modificarea si completarea art.2 si art 3 din HCL nr.31/31.01.2018 privind constituirea unei 
Comisii mixte de analiza a rezultatelor obţinute in urma efectuării studiului de specialitate 
pentru structura educaţionala, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din Consiliul Local 
al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Negrilâ Ion

SECRETAR, 
Suteu Manlena

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. C  / 21.03.2019

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:

- modificarea si completarea art.2 si art 3 din HCL nr.31/31.01.2018 privind constituirea unei 
Comisii mixte de analiza a rezultatelor obţinute in urma efectuării studiului de specialitate 
pentru structura educaţionala, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din Consiliul Local 
al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

--- h~ •
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PREŞEDINTE, 
Bogdân Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 3
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU SERVICII

PUBLICE, PENTRU COMERŢ 
ŞI AGRICULTURĂ

AVIZ NR. 6  . / 21.03.2019

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:

- modificarea si completarea art.2 si art 3 din HCL nr.31/31.01.2018 privind constituirea 
unei Comisii mixte de analiza a rezultatelor obţinute in urma efectuării studiului de 
specialitate pentru structura educaţionala, ca urmare a demisiei unuia dintre membrii din 
Consiliul Local al Municipiului Fagaras

Amendamente propuse:

q  1/ f '  ,

PREŞEDINTE, 
Popa Ovidiu Nicdlae

SECRETAR, 
Cârlan Anca


