
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

         - CONSILIUL LOCAL - 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii  din 

municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu  
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 
nr. 49/CLM/08.02.2018, prin care se propune acordarea avizului consultativ 
unor colegii naționale/colegii  din municipiul Buzău în vederea menținerii titlului 
de colegiu național/colegiu; 
         - solicitarea Colegiului Agricol "Dr. Constantin Angelescu" Buzău de a i se 
acorda avizul consultativ în vederea menținerii titlului de colegiu nr. 
32.578/05.12.2017; 
         - solicitarea Colegiului Național "B. P. Hasdeu" Buzău de a i se acorda 
avizul consultativ în vederea menținerii titlului de colegiu național nr. 
32.913/07.12.2017; 
         - solicitarea Colegiului Național "Mihai Eminescu"  Buzău de a i se acorda 
avizul consultativ în vederea menținerii titlului de colegiu național nr. 
34.368/22.12.2017; 
         - solicitarea Colegiului Economic  Buzău de a i se acorda avizul 
consultativ în vederea menținerii titlului de colegiu nr. 34.369/22.12.2017; 
       - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională, înregistrat sub nr. 4.193/07.02.2018; 
         - avizul Comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

-  avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, 
culte,  familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
          - prevederile art. 5, alin. 2, art. 7 și art. 10 din Metodologia de acordare a 
titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar 
aprobată prin Ordinul pentru aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de 
Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 3.732 din 20 
mai 2013. 
 
         În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 1, art. 45, alin. (1)  
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 acordă avizul consultativ Colegiului Național "B. P. Hasdeu" 
și Colegiului Național "Mihai Eminescu",  în vederea menținerii titlului de colegiu 
național. 

       Art. 2.-  Se acordă avizul consultativ Colegiului Agricol "Dr. Constantin 

Angelescu" și Colegiului Economic Buzău, în vederea menținerii titlului de 

colegiu. 

      Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse 

Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională şi Direcția 

Finanțe Publice Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Alexandru Mihai 

 
 
 
 

                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
                                                                         Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 15 februarie 2018 
Nr.  35 
 
 
 
 

 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 15 februarie 2018, cu respectarea prevederilor  art. 45, 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi 
actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri şi -- voturi împotrivă, din 
numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

         
 



 
        ROMÂNIA 

                  JUDEŢUL BUZĂU 
                MUNICIPIUL BUZĂU       
                        - PRIMAR -  
              Nr. 49/CLM/08.02.2018 
 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii  din 

municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu  
 

 
      Colegiul Național "B. P. Hasdeu" și Colegiul Național "Mihai Eminescu"   
au solicitat acordarea avizului consultativ în vederea menținerii titlului de colegiu 
național. Colegiul Agricol "Dr. Constantin Angelescu" și Colegiul Economic 
Buzău au solicitat acordarea avizului consultativ în vederea menținerii titlului de 
colegiu. 
         Art. 7, alin. (1)  din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional / 
Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul pentru 
aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional / Colegiu 
unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 3.732 din 20 mai 2013 prevede că 
pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiu, o dată la 5 ani 
unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti o fişă de 
evaluare/autoevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din această metodologie, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale 
prevăzute la art. 4, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea acestor 
criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul 
şcolar  iar art. 10 prevede că  unităţile de învăţământ care la data intrării în 
vigoare a prezentei metodologii au inclus în denumire titlul de Colegiu 
naţional/Colegiu îşi păstrează denumirea acordată, urmând ca în termen de cel 
mult 5 ani să li se reconfirme sau să li se revoce statutul de Colegiu 
naţional/Colegiu, conform prevederilor prezentei metodologii. 
      Art. 5, alin. (2) din metodologie stipulează că cererea pentru propunerea 
de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu naţional / Colegiu va fi 
însoţită obligatoriu de avizul consultativ al autorităţilor administraţiei publice 
locale/judeţene, după caz. 
         Având în vedere  cele prezentate, a fost elaborat acest proiect de 
hotărâre pe care vă rog să-l aprobați în forma și conținutul prezentat. 
                            
 

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
MUNICIPIUL BUZĂU 

- Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională - 

Nr. 4.193/07.02.2018 

 
 
 

R A P O R T 
pentru acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii  din 

municipiul Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu  
 

 
      Colegiul Național "B. P. Hasdeu" și Colegiul Național "Mihai Eminescu"   
au solicitat acordarea avizului consultativ în vederea menținerii titlului de colegiu 
național. Colegiul Agricol "Dr. Constantin Angelescu" și Colegiul Economic 
Buzău au solicitat acordarea avizului consultativ în vederea menținerii titlului de 
colegiu. 
         Art. 7, alin. (1)  din Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional / 
Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul pentru 
aprobarea Metodologiei de acordare a titlului de Colegiu naţional / Colegiu 
unităţilor de învăţământ preuniversitar nr. 3.732 din 20 mai 2013 prevede că 
pentru menţinerea denumirii de Colegiu naţional/Colegiu, o dată la 5 ani 
unitatea de învăţământ înaintează inspectoratului şcolar 
judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti o fişă de 
evaluare/autoevaluare, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din această metodologie, cu privire la îndeplinirea criteriilor minimale 
prevăzute la art. 4, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea acestor 
criterii, pe baza cărora se reconfirmă statutul de Colegiu de către inspectoratul 
şcolar  iar art. 10 prevede că  unităţile de învăţământ care la data intrării în 
vigoare a prezentei metodologii au inclus în denumire titlul de Colegiu 
naţional/Colegiu îşi păstrează denumirea acordată, urmând ca în termen de cel 
mult 5 ani să li se reconfirme sau să li se revoce statutul de Colegiu 
naţional/Colegiu, conform prevederilor prezentei metodologii. 
      Art. 5, alin. (2) din metodologie stipulează că cererea pentru propunerea 
de nominalizare pentru acordarea titlului de Colegiu naţional / Colegiu va fi 
însoţită obligatoriu de avizul consultativ al autorităţilor administraţiei publice 
locale/judeţene, după caz. 
         Față de cele prezentate vă rog să aprobați promovarea pe ordinea de zi a 
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău, a proiectului de hotărâre pentru 
acordarea avizului consultativ unor colegii naționale/colegii  din municipiul 
Buzău în vederea menținerii titlului de colegiu național/colegiu. 
 
                  Sef serviciu, 
            Gianina Cristina Dinu                                          Întocmit, 
                                                                                   Florea Androne 



 


