
                         
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL  LOCAL- 

 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie  

şi  în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale 
învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău  

pentru anul școlar 2016 - 2017 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
           Având în vedere: 
            -expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  15.847/2016, 
prin care se propune desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie 
şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale 
învăţământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău ; 
           -raportul  Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, precum şi avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municpiului 
Buzău; 
        - prevederile H. C. L. Buzău nr. 47/2016 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

- prevederile art. 5, alin. (1) şi alin.(2), lit. a),  art. 11, alin (2), art. 12, alin. (1), lit. d) și lit. 
e) și  alin. (3), lit. a) din Metodologia-cadru  de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzută de Ordinul nr. 4.619/2014 al 
ministrului educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 
         -prevederile art. 14, alin. (2) şi art. 15, alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 5.567/2011 al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; 
      -prevederile art. 13 şi art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ cu program sportiv suplimentar prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 5.570/2011 al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 

-prevederile art. 11, alin. (1) şi alin. (4), lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin  Legea 
nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  

 -prevederile art. 96, alin. (1), alin. (2), lit. a), b) şi c) şi alin. (5) și art. 16, alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.  

 
               În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1), art. 45, alin.(1) şi (5) şi  art. 
115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
         Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie din 
unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din 
municipiul Buzău pentru anul şcolar 2016 - 2017, prevăzuţi în anexa nr. 1. 
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Art. 2. - Se desemnează reprezentanţii consiliului local în comisiile pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat 
şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2016 - 2017, prevăzuţi în anexa nr. 2. 

Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art. 4. – Hotărârea nr. 142/2015 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind 

desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi  în comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2015 - 2016,  se 
abrogă.  

Art. 5. -  Reprezentanții consiliului local vor fi convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de 
începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi 
discutate (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). În cazul 
şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de 
convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, 
fax, e-mail sau sub semnătură.  

Art. 6. -  Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu: 
    a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, rudelor 
şi afinilor până la gradul IV inclusiv; 
    b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 
    c) condamnarea penală. 

Art. 7. -  În cazul încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii 
de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, consilierul validat pe mandatul devenit 
vacant  va exercita, de drept, atribuțiile stabilite în prezenta hotărâre.  

Art. 8. -  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  Umane, 
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, consilierii locali nominalizaţi la art. 1 şi 
art. 2, Inspectoratul Şcolar judeţean Buzău, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Iulian-Sorin Lazăr 

  
 
 

Buzău,  25  august  2016 
Nr.142 
 
 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                     Inspector cu atribuţii delegate de Secretar, 

                                        George Sava       
 

 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 25 august 2016, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 22 voturi pentru, -abţineri 
şi -  voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi la 
şedinţă. 


