
                                                                    ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-CONSILIUL LOCAL- 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 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 2017 – 2018, cu modificările ulterioare 
 

       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
         Având în vedere: 
            - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
91/CLM/16.03.2018, prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
263/2017 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 2017 - 
2018, cu modificările ulterioare; 

- adresa domnului consilier local Mihai Anica nr. 5.595/20.02.2018 prin care solicită 
desemnarea în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 11, precum şi acordul domnului 
consilier local Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş în acest sens;  
      - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională nr. 7.208/06.03.2018; 
        -  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 H. C. L. Buzău nr. 47/2016 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2016 – 2017, cu modificările ulterioare; 

- prevederile H. C. L. Buzău nr. 263/2017 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 2017 - 2018; 

- prevederile H. C. L. Buzău nr. 32/15.02.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
local nr. 263/2017 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 2017 - 2018; 

- prevederile art. 1, art. 4, art. 6, art. 7 alin. (1), lit. b), art. 8, alin. (1), lit. b), art. 10, alin. 
(2),  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 Titlului III, Cap. I, art. 16, alin. (2) și Titlului III, Cap. II, art. 18, alin. (1) și alin.  
(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar prevăzut în anexa 1 la Ordinul nr. 5.079/2016; 

- prevederile art. 96, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) 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  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 modifică anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 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 2017 – 2018, cu 
modificările ulterioare,  după cum urmează: 
 Se înlocuiește dl. Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş din consiliul de administrație al Şcolii 

Gimnaziale nr. 11 Buzău cu dl. Mihai Anica - reprezentant al Consiliului Local  Municipal Buzău. 
           Art. 2.-  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  Umane, 
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, consilierii locali nominalizaţi la art. 1 şi 
unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 11 Buzău va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier George - Aurelian Vlad  

 
 
 
 
 

 
 

                                                  CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                               Eduard Pistol  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 26 martie 2018 
Nr. 58 
 
 
 
 

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 26 martie 2018, 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. 



 
                     ROMÂNIA 
               JUDEŢUL BUZĂU 
            MUNICIPIUL BUZĂU 
                      -PRIMAR-  
          Nr. 91/CLM/16.03.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 
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 2017 – 2018, cu 
modificările ulterioare 

 
 
 
        Potrivit articolului 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările 
și completările ulterioare, „unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt 
conduse de consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi”, iar potrivit alin. (2), în 
unităţile de învăţământ de stat consiliul de administraţie este organ de conducere şi este 
constituit din 7, 9 sau 13 membri. 
      Art. 8, alin. (1), lit. b)  din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzută de Ordinul nr. 4.619/2014, 
modificată și completată prin Ordinul MEN nr. 3.160/2017 prevede că pierderea calităţii de 
membru în consiliul de administraţie operează de drept în situaţia înlocuirii, în scris, de către 
autoritatea care a desemnat persoana respectivă.  

Prin adresa nr. 5.595/20.02.2018, domnul consilier local Mihai Anica solicită desemnarea 
în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 11 Buzău, precum şi acordul domnului 
consilier local Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş în acest sens. 
       Domnul consilier local Mihai Anica face precizarea că a solicitat desemnarea la 

rugămintea Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş, titular în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 

nr. 11 Buzău, dar care, datorită programului încărcat, nu-și mai poate poate îndeplini atribuțiile. 

            Având în vedere propunerile şi opţiunile formulate de consilierii locali precum şi avizul 

favorabil al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte, familie şi 

protecţie copii şi al Comisiei juridice şi de disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Buzău, 

susțin desemnarea domnului consilier local Mihai Anica în consiliul de administraţie al Școlii 

Gimnaziale nr. 11 Buzău, potrivit proiectului de hotărâre, proiect pe care îl supun atenţiei 

dumneavoastră în vederea adoptării lui. 

 
P R I M A R, 

Constantin Toma 
 
 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 

Organizare, Cooperare Interinstituţională 
Nr. 7.208/06.03.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 
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 2017 – 2018, cu 
modificările ulterioare 

 
 

           În aplicarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările 

ulterioare și a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea 

Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, modificat și completat prin Ordinul nr. 4.621/2015, a fost adoptată 

Hotărârii Consiliului Local nr. 263/2017 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 2017 – 2018. 

            Această hotarâre a fost adoptată ținând seama de prevederile art. 5, alin. (2), 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, modificată și completată prin 

Ordinul MEN nr. 3.160/2017. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 32/15.02.2018 a fost modificată Hotărârea 

Consiliului local nr. 263/2017 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 2017 – 2018. 

          Prin adresa nr. 5.595/20.02.2018, domnul consilier local Mihai Anica a solicitat 
desemnarea în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 11 Buzău în locul domnului 
consilier local Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş, (precum şi acordul dl consilier Laurenţiu – Cristinel 
Ţepeluş în acest sens) titular în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 11 Buzău, dar 
care, datorită programului încărcat, nu-și mai poate poate îndeplini atribuțiile. 

Față de cele relatate mai sus, propunem Consiliului Local adoptarea unei hotărâri de 
modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 263/2017 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 2017 – 2018, cu modificările ulterioare, în 
sensul înlocuirii d-lui Laurenţiu – Cristinel Ţepeluş la Școala Gimnazială nr. 11 Buzău, din 
Anexa nr. 1 la H.C.L.M Buzau nr. 263/2017, cu modificările ulterioare, nr. crt. 20, prima pozitie  
din rubrica Reprezentantii consiliului local / Prenume si nume consilier / nr. Telefon/ e-mail, cu 
domnul Mihai Anica , tel.: 0744 348 566, e-mail: mihaianica000@gmail.com.   

Totodată susțin ca, celelate prevederi ale H.C.L. Buzau  nr. 263/2017, cu modificările 

ulterioare,  să rămână nemodificate.  

mailto:mihaianica000@gmail.com


             Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 44, 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată (2),  cu modificările şi 

completările ulterioare, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în 

forma  prezentată de către inițiator .  

 
                                  Şef Serviciu, 

       Gianina-Cristina Dinu                                                Întocmit, 
                                                                                Florea Androne 

 
 


