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RAPORT   DE SPECIALITATE 

LA 
PROIECTUL DE HOTARARE AL CONSILIULUI  LOCAL 

 
privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele d-lui prof. Andrei 

SIMON 
 
 Prin expunerea de motive înaintată de d-nul consilier local Kristály László, înregistrată la 
Primăria Municipiului Săcele sub nr. 50372/25.06.2019,  precum şi prin adresa Asociației Caritativă 
Vocatio, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. nr. 52820/02.07.2019, adresa Asociației 
Cultural Educativă Creștină Borcsa Mihaly, înregistrată la Primăria Municipiului Săcele sub nr. 
52821/02.07.2019, adresa Bisericii Evanghelice-Lutherane din Baciu, nr. 50/2019, înregistrată la 
Primăria Municipiului Săcele sub nr. 52822/02.07.2019 și recomandările d-nelor profesoare Rener 
Greta Maria și Korodi Ana, se propune și susține conferirea titlului de cetăţean de onoare al 
Municipiului Săcele d-lui prof. Andrei SIMON.  

Prin documentele aferente propunerii mai sus menţionate, se aduce la cunoştinţă autorităţii 
locale aspecte legate de activitatea domnului prof. Andrei SIMON,  evidenţiindu-se meritele sale pe 
plan didactic, civic, social, religios și nu numai, fiind o personalitate marcantă a societății săcelene și 
un veritabil model de convețuire socială. 

Cu o activitate didactică de 41 de ani, activând 21 de ani ca director al Școlii Generale din 
Baciu, o școală multietnică, pe care o conduce în mod desăvârșit, în folosul elevilor și al întregii 
comunități, s-a dăruit societății din care face parte și pe care a slujit-o cu devotament. 

În multiplele sale calități, de dascăl, director de școală, curator al bisericii, inspector școlar, 
deputat în Consiliul Orășenesc Săcele și nu numai, a demonstrat echilibru, corectitudine și înalt 
profesionalism.  

 Având în vedere cele prezentate mai sus şi întrunind condiţiile prevăzute în  H.C.L. nr. 
148/22.12.2009  privind Regulamentul de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului 
Săcele”, propunem Consiliului Local spre analiză și aprobare proectul de hotărâre privind acordarea 
titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Săcele  prof. Andrei SIMON, în forma prezentată. 
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1.  Aprobat:  PRIMAR Ing. VIRGIL POPA   
2.  Vizat: Secretar CJ Zamfir Geta   
3.  Vizat: Comp. Juridic C.j. Dascălu Bianca   
4.  Elaborat:  Comp. 

Relații Consiliul 
Local 

Insp. Acăroaie 
Elena 

Nr. 
pag 

1 Nr.
ex 

4   

F:018 


	Semnătura
	Ing. VIRGIL POPA
	CJ Zamfir Geta
	C.j. Dascălu Bianca

