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PROIECT

H O T Ă R Â R E A  nr._____
din data d e __februarie 2022

-privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 
data de 7 februarie 2022 (extraordinară, convocată de indată)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit in şedinţa...............

Ţinând cont de procesul-verbal al şedinţei extrordinare, convocată de îndată din data de 
7 februarie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a 
Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă conţinutul procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Fagaras din data de 7 februarie 2022 (extraordinară, convocată de
indată) conform anexei avand 2 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire şi se comunică celor interesaţi de către 
Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).

INIŢIATOR, 
PRIMAR,

GHEORGHE SUCACIU

VIZAT PENTRULE  AŢE,
SECRETAR GEN  
LAURA ELENA
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Hotărârea s-a adoptat c u ...... voturi pentru, impotriva...
Consilieri in funcţie -1 7  
Consilieri prezenţi - ........

abţineri....

Prezenta hotărâre se comunică:

- lex. Dosar şedinţă
- lex. Colecţie
- lex. Prefectură 

lex. Primar 
lex. Secretar 
lex. Afişare

- lex pentru site secţiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale şedinţe CL 

Cod: F-17
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PROCES-VERBAL

încheiat azi, 07 FEBRUARIE 2022, in şedinţa EXTRAORDINARA CONVOCATĂ DE
ÎNDATĂ a Consiliului Local Fagaras, şedinţa convocata in conformitate cu prevederile art. 133, 
alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul 
administrativ.

Din partea presei-mass-media locala.

Şedinţa a avut loc in sala de şedinţe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 15:30. 

Preşedinte de şedinţa- Dl Stengel Norbert

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe si d-na Crisan Camelia 
consilier juridic Compartiment juridic care are atribuţii delegate de a înlocui secretarul general 
- Laura Elena Giunca, care se află in concediu

Dl preşedinte : Buna ziua, declar şedinţa deschisa. Pe ordinea de zi avem 1 proiect. 
Suntem 14 consilieri din 17 in funcţie. Avem avize favorabile de la 3 comisii.

Dl Cupu: care este celeritatea acestei şedinţe?

Dl primar: s-a schimbat legislaţia prin Ordonanţa 100, trebuie sa apara Normele 
Metodologice , iar cele 2 ministere implicate , Min.Invatamantului si Min. Finanţelor nu s-au 
inteles până în momentul de faţă iar Min.Finatelor nu mai finanţează , nu mai putem plaţi 
cheltuielile până nu incepem procedura de infiintare a cresei cu personalitate juridică. Am avut 
discuţii la trezorerie pe această speţă ne-au rugat sa trimitem HCL pentru inceperea procedurii 
pentru ca până in data de 10 să putem plăti salariile. Daca nu convocam azi şedinţa de îndată cu 
celeritate nu pueam plaţi salariile, iar personalul de acolo rămânea fără salarii. Min. Finatelor in 
următoarea perioadă, după ce noi înfiinţăm această unitate de învăţământ, cresa Mămăruta, ne va 
finanţa toată activitatea si nu vom mai finanţa din bugetul local.

Dl Cupu: OUG 100 ( iA5) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti 
finalizează procedura de arondare a creşelor de stat la unităţile de învăţământ preuniversitar 
preşcolar până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerul Educaţiei. Conform acestei 
Ordonanţe, procedura trebuia indeplinita până la 1 octombrie 2021.

Dl primar: care- intrebarea?

Dl Cupu: termenul pentru această procedură era 1 octombrie.

Dl primar: cine trebuia sa facă procedura? Ministerul învăţământului. Care e intrebarea 
pentru UAT?

Dl Cupu: de ce nu am făcut lucrurile astea până la 1 octombrie 2021?

Dl primar: dacă citim legea in totalitate, această procedura trebuia să o îndeplinească 
Inspectotarele Şcolare care sunt in subordinea Ministerului învăţământului. Noi ca UAT am 
inceput procedura asta de cateva zile , de când am fost somaţi de Min. Finatelor că nu o sa ne mai 
lase să plătim acele cheltuieli administrative. Noi am început procedura cu toate ca Normele 
Metodologice nu au fost elaborate, nu cred ca UAT trebuia sa inceapa procedura , scrie si in lege că 
in 30 de zile de la intrarea in vigoare , Ministerul Educaţiei înaintează Guvernului spre aprobare 
hotărârea privind Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie
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timpurie antepreşcolară; Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale supune spre aprobare Guvernului 
proiectul de hotărâre . Nu s-au făcut lucrurile acestea , noi trebuie sa continuăm activitatea, fiind 
somaţi, repet , de Min Finanţelor , noi ne facem datoria ca unitate administrativă. Alte întrebări 
probabil trebuie să le adresaţi Min Invatamantului si Min Muncii, asa cum spune legea. 
Mulţumesc.

Dna Polmolea : conform Legii invatamantului, pentru a infiinta o unitate de invatamant 
de stat este un anumit efectiv de copii. Care este efectivul de copii, că nu am regăsit nicăieri.

Dl primar: Legea 1 a învăţământului se adresează unităţilor de învăţământ subordonate 
Min. Invatamantului. Această unitate de învăţământ este subordonată Primăriei iar noi doar luăm 
exemple, nu putem pune in aplicare legi care nu se adreseaza administraţiei publice locale, ci ne 
ghidam după Codul Administrativ.

Dl preşedinte supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa 
Mămăruţa”, în subordinea Municipiului Făgăraş

Cine este pentru ordinea de zi? 14 voturi pentru - se adoptă HCL nr.34/07.02.2022

Dl preşedinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind 
înfiinţarea unităţii de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa Mămăruţa”, în subordinea 
Municipiului Făgăraş

Dl preşedinte supune la vot proiectul cu amendamentul din comisii ” înfiinţarea unităţii 
de învăţământ cu personalitate juridică “Creşa Mămăruţa”, in subordinea Consiliului Local” si se 
aprobă cu -  12 voturi oentru si 2 abţineri (Cupu, Polmolea) - se adoptă HCL nr. 
35/07.02.2022

Dl preşedinte: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă

Dl Ludu: ordinea de zi a şedinţelor trecute nu o mai supunem la vot?

Dl primar: sunt procesele verbale , bănuiesc ca de asta vorbiţi, procesele verbale le aducem 
in şedinţele extraordinare sau ordinare nu in şedinţele de indata , pentru ca şedinţa de îndată e de 
îndată , nu e pregătită cu procesele verbale ale şedinţelor anterioare

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA. 
STENGEL NORBERT

AG/AG
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