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 JUDEŢUL BRAŞOV             Nr.  50778/06.09.2017  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 05.09.2017, orele 16,00, la sediul 

Primăriei Municipiului Săcele, sala de şedinţe, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă de îndată 

 

 Şedinţa de îndată a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având 

următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 

2017-2018 de pe raza Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

 

La şedinţă au participat: 

     - d-l Primar  ing. Popa Virgil 

 -  d-l Viceprimar ing. Gâdea Sorin 

 - d-na Secretar – jr. Goran Adriana 

- d-l Pascu Lucian Ion – Administrator public  

- d- Medianu Gheorghe - șef Serviciu Administrativ 

- d-na Necula Geta –  c.j Comp. Relații cu Presa 

- d-na Acăroaie Elena – Comp. Relații Consiliul Local 

 

La şedinta au participat 13 consilieri locali, din totalul de 19 consilieri locali  în funcţie, absentând  

d-nul Băilă Gheorghe, d-nul Kristály László, d-l Bălășescu Marius, d-l Mureșan Dan Marius, d-l Jitaru 

Gheorghe și d-na Hlavathy Zsuzsánna. 

            D-nul Preşedinte supune la vot proiectul ordinii de zi conform dispoziției nr. 1299/26.07.2017                                             

și  se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru). 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că d-l consilier local Băilă Gheorghe, Președintele de ședință ales, 

este învoit,  astfel, este necesară inițierea de propuneri pentru președinte  pentru ședința de astăzi. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și-l propune ca președinte pentru ședința de astăzi pe d-l consilier local 

Motoc Bogdan George. Se supune la vot propunerea înaintată și se aprobă cu unanimitate (13 voturi pentru). 

H.C.L. nr. 176.    

D-l Președinte dă cuvântul d-nei Secretar pentru a supune spre  aprobare  Procesul Verbal al  ședinței 

ordinare din data  de 19.07.2017, se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 abținere și Procesul 

verbal al ședinței de îndată din data de 27.07.2017, se supune la vot şi se aprobă cu 10  voturi pentru, 3 

abțineri. 

           D-nul Preşedinte anunță că se trece  la punctul nr. 1  de pe ordinea de zi și dă citire proiectului de 

hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 de pe 

raza Municipiului Săcele. 

 D-na Secretar ia cuvântul și spune că la începutul anului a fost aprobată rețeua școlară, iar față de ce 

s-a aprobat  intervine o singură modificare, respectiv subordonarea a două unități de învățământ – Grădinița 

cu Program Normal nr.  2 și Grădinița cu Program Normal nr. 3 - către Liceul Teoretic „George Moroianu”. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că în Avizul Inspectoratului, emis pe baza propunerii Comisiei 

de educație,  apare o anumită structură aprobată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori ceea ce se 

propune astăzi nu este în conformitate cu acel aviz sau cu a legislației în domeniu și dă citire art. 19 alin. (4) 

din Legea nr. 1  a Educației Naționale. 
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 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că acesta a fost emis în primăvară, dar de atunci 

au avut loc modificări. 

 D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că rețeaua școlară se face de către autoritatea publică locală, cu 

avizul Inspectoratului Școlar. 

D-na Secretar ia cuvântul și spune că  în  Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de 

învăţământ particular sunt specificați toți pașii. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă în afară de acest aviz mai există altul, întrucât în baza 

acestui ultim aviz oficial a fost dată H.C.L.  nr. 34/2017 care a avut un amendament, căruia îi dă citire, iar în 

Procesul verbal al ședinței se specifică că a fost aprobată în unanimitate, iar propunerea de acum este diferită 

față de hotărîrea mai sus menționată și evidențiază punctele unde apar deosebiri, întrebând de ce acum s-a 

venit cu această propunere pentru structura  rețelei școlare. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că Grădinițele nr. 4 și 4A au funcționat împreună cu 

personalitate juridică, iar acum întrunesc numărul de elevi ceruți pentru a-și păstra personalitatea juridică. 

D-l Sterpu Ciprian ia cuvântul și întreabă dacă acestă propunere a fost transmisă la Inspectoratul 

Școlar sau va fi înaintată cu această hotărâre. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că există o serie de pași care trebuie urmați în vederea 

întocmiriii/avizării/realizării rețelei școlare care nu au fost respectați. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și spune că propunerea trebuie ancorată în realitatea lunii 

septembrie. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că Inspectoratul Școlar așteaptă până joi această hotărâre și 

menționează că în februarie nu se știa dacă cele două grădinițe, respective 4A și 4 vor întruni numărul de 

elevi pentru a avea personalitate juridică, iar Grădinița cu Program Normal nr.  2 și Grădinița cu Program 

Normal nr. 3 nu au întrunit numărul de elevi necesari, ca atare se arondează către Liceul Teoretic „George 

Moroianu”. 

 D-l Géczi Gellért ia cuvântul și spune că nu contestă utilitatea, ci modul în care se face acest lucru. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că Instituția Prefectului nu a avut de obiectat cu privire la 

legalitatea acestei hotărâri. 

            Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru, 2 abțineri. H.C.L. nr. 177.  

 D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă în ce situație sunt școlile și grădinițele din 

localitate în pragul  începerii noului an școlar.  

D-l Primar ia cuvântul și spune că lucrările la unitățile de învățământ au fost realizate în proporție de 

99%  și oferă detalii asupra tipului de investiții realizate la fiecare școală în parte și a cuantumului total al 

acestor lucrări, menționând că anul viitor această suma va trebui suplimentată pentru a putea fi aduse într-o 

strare bună toate unitățile de învățământ. 

D-na Voicescu Nicoleta Teonia ia cuvântul și întreabă dacă sunt obținute avizele  de la ISU  și 

Sănătate. 

D-l Primar răspunde afirmativ. 

D-na Iordache Mihaela întreabă dacă membrii desemnați din partea Consiliului Local și a d-lui 

Primar pentru  a face parte din Consiliile de Administrație le școlilir rămân aceeași. 

D-l Primaar răspunde că rămân aceeași. 

D-l Munteanu Gheorghe ia cuvântul și spune că grădinița din Cernatu nu întrunește numărul necesar 

de elevi întrucât funcționează în două schimburi și că se are în vedere o extindere a acesteia.  

 

D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, 

drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal. 

 

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                  SECRETAR 

               CONSILIER LOCAL,                                                                        C.J. GORAN ADRIANA 

             MOTOC BOGDAN GEORGE 

                                                                                Elaborat  

                                                                        Insp. Acăroaie Elena 


