ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2018
pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul
Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu completările ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
302/CLM/04.10.2018, prin care se propune modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 - 2019, cu completările ulterioare;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională nr. 28.918/04.10.2018;
- avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și
protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău;
- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului
Buzău;
- prevederile art. 61, alin. (1) și alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- adresa Liceului Pedagogic "Spiru Haret", Buzău, județul Buzău nr. 4.812/02.10.2018;
- adresa Colegiului Agricol "Dr. Constantin Angelescu" Buzău, județul Buzău nr.
4.823/19.09.2018;
- adresa Colegiului Tehnic Buzău, județul Buzău nr. 5.158/20.09.2018;
- prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale, nr. 5121/21.09.2018 privind
acordarea titlului de "Colegiu Național" Liceului Pedagogic "Spiru Haret" din Buzău, județul
Buzău;
- prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale, nr. 4448/22.08.2018 privind
revocarea titlului de "Colegiu" acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Agricol "Dr.
Constantin Angelescu" Buzău, județul Buzău;
- prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale, nr. 4449/22.08.2018 privind
revocarea titlului de "Colegiu" acordat unității de învățământ preuniversitar Colegiul Tehnic
Buzău, județul Buzău;
- prevederile art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 1 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se aprobă modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu completările ulterioare, în sensul
modificării/ actualizării titlurilor unor unității de învățământ preuniversitar urmare
acordării/revocării acestor titluri prin ordine ale ministrului educației naționale, la următoarele
puncte, după cum urmează:

Nr.
crt.
4.
5.
6.

Denumirea actuală

Denumirea actualizată

Colegiul Tehnic Buzău
Colegiul Agricol "Dr. C. Angelescu" Buzău
Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Liceul Tehnic Buzău
Liceul Agricol "Dr. C. Angelescu" Buzău
Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret"
din Buzău

Art. 2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul
şcolar 2018 – 2019, cu completările ulterioare rămân nemodificate.
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane,
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, unitatea de învăţământ preuniversitar
din municipiul Buzău menționată mai sus şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Ionuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 16 octombrie 2018
Nr. 239

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 16 octombrie 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, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi
la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
PRIMAR
Nr. 302/CLM/04.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019,
cu modificările și completările ulterioare
Prin adresele cu nr. 4.812/02.10.2018, nr. 4.823/19.09.2018 și nr.
5.158/21.09.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 28.701/03.10.2018, nr.
27.170/19.09.2018 și nr. 27.422/21.09.2018, Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău, Colegiul
Agricol "Dr. C. Angelescu" Buzău și Colegiul Tehnic Buzău au solicitat actualizarea rețelei
unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru anul școlar 20182019 urmare acordării/revocării titlurilor de colegiu prin ordine ale ministrului educației
naționale .
Atfel:
- prin Ordinul nr. 5.121/21.09.2018, începând cu anul școlar 2018-2019, Liceul
Pedagogic "Spiru Haret" Buzău se va numi Colegiul Național Pedagogic "Spiru Haret" din
Buzău;
- prin Ordinul nr. 4.448/22.08.2018, începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul
Agricol "Dr. C. Angelescu" Buzău se va numi Liceul Agricol "Dr. C. Angelescu" Buzău, județul
Buzău;
- prin Ordinul nr. 4.449/22.08.2018, începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul
Tehnic Buzău se va numi Liceul Tehnic Buzău.
Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu
modificările şi completările ulterioare reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de
învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat și a furnizorilor de educaţie autorizaţi
să funcţioneze provizoriu iar, potrivit alin. (2) reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat
şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu
avizul conform al inspectoratelor şcolare.
Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale alin. (6), lit. a), pct. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin.
(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Ordinelor nr. 5.121/21.09.2018, nr. 4448/22.08.2018 și nr. 4449/22.08.2018 supun
aprobării consiliului local proiectul de hotarâre privind completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 - 2019, cu completările ulterioare
în forma prezentată.
PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU
Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Colaborare Interinstituţională
Nr. 28.918/04.10.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019,
cu modificările și completările ulterioare
Prin adresele cu nr. 4.812/02.10.2018, nr. 4.823/19.09.2018 și nr. 5.158/21.09.2018,
înregistrate la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 28.701/03.10.2018, nr. 27.170/19.09.2018 și
nr. 27.422/21.09.2018, Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău, Colegiul Agricol "Dr. C.
Angelescu" Buzău și Colegiul Tehnic Buzău au solicitat actualizarea rețelei unităților de
învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru anul școlar 2018-2019 urmare
acordării/revocării titlurilor de colegiu prin ordine ale ministrului educației naționale.
Atfel:
- prin Ordinul nr. 5.121/21.09.2018, începând cu anul școlar 2018-2019, Liceul
Pedagogic "Spiru Haret" Buzău se va numi Colegiul Pedagogic "Spiru Haret" din Buzău;
- prin Ordinul nr. 4448/22.08.2018, începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Agricol
"Dr. C. Angelescu" Buzău se va numi Liceul Agricol "Dr. C. Angelescu" Buzău, județul Buzău;
- prin Ordinul nr. 4449/22.08.2018, începând cu anul școlar 2018-2019, Colegiul Tehnic
Buzău se va numi Liceul Tehnic Buzău.
Potrivit prevederilor art. 61, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de
învăţământ acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat și a furnizorilor de educaţie autorizaţi
să funcţioneze provizoriu iar, potrivit alin. (2) reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat
şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, cu
avizul conform al inspectoratelor şcolare.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale alin. (6), lit. a), pct. 1 din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin.
(2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile Ordinelor nr. 5.121/21.09.2018, nr. 4448/22.08.2018 și nr. 4449/22.08.2018 locale
avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către
inițiator.
Şef Serviciu,
Gianina-Cristina Dinu
Întocmit,
Florea Androne

