ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –

H O TĂ R Â R E
pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31
octombrie 2018 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 2018 - 2019

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
350/CLM/14.11.2018, prin care se propune modificarea și completarea Anexei nr. 1 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 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 2018 - 2019;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională nr. 33946 /14.11.2018;
- avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și
protecție copii;
- prevederile H. C. L. Buzău nr. 91/2018 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar din municipiulu Buzău pentru anul şcolar 2018 – 2019, cu
modificările și completările ulterioare;
- adresa Liceului Tehnologic Meserii și Servicii nr. 33.231/09.11.2018;
-prevederile art. 4, 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. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 16, alin. (1) și art. 96, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. b), lit. c) şi e) şi alin.
(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul 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 modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
246 din 31 octombrie 2018 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 2018 – 2019 în sensul suplimentării numărului de membrii ai consiliului de administrație
al Liceului Tehnologic Meserii și Servicii cu un consilier local, respectiv doamna Maria Ionescu.

Art. 2. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 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 2018 – 2019,
modificată și completată, potrivit art. 1 este înlocuită de Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3. – Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane,
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, persoanele nominalizate, Inspectoratul
Şcolar judeţean Buzău, precum şi Liceul Tehnologic Meserii și Servicii vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ionuț - Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 23 noiembrie 2018
Nr.269

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 23 noiembrie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) şi (5) 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
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-PRIMARNr. 350/CLM/14.11.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 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 2018 - 2019
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”.
Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că unităţile de învăţământ de stat consiliul de
administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre
didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al
primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului
local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.
e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi tehnic, consiliile
de administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de operatori economici parteneri, asociaţii
profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici
parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii partenere, aceştia vor desemna
reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu
reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.
Prin adresa cu nr. 33.231/09.11.2018, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii a solicitat
suplimentarea numărului de reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administraţie al
școlii.
A fost propusă doamna consilier local Maria Ionescu.
Având în vedere cele prezentate, susțin propunerea de desemnare a doamnei consilier
local Maria Ionescu în consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Meserii și Servicii,
potrivit proiectului 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. 33946 /14.11.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 246 din 31 octombrie 2018 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 2018 - 2019
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”.
Alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că unităţile de învăţământ de stat consiliul de
administraţie este organ de conducere şi este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) în cazul unităţilor de învăţământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase,
consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea componenţă: 3 cadre
didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor; primarul sau un reprezentant al
primarului; un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod
corespunzător şi pentru învăţământul preşcolar şi primar;
b) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 9 membri, dintre aceştia 4
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanţi ai consiliului
local şi 2 reprezentanţi ai părinţilor;
c) în cazul în care consiliul de administraţie este format din 13 membri, dintre aceştia 6
sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai consiliului
local şi 3 reprezentanţi ai părinţilor.
e) în unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional şi tehnic, consiliile
de administraţie se pot mări cu 2 membri desemnaţi de operatori economici parteneri, asociaţii
profesionale partenere, consorţii partenere. În cazul în care sunt mai mulţi operatori economici
parteneri, asociaţii profesionale partenere şi consorţii partenere, aceştia vor desemna
reprezentanţii în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ sau pot forma un consiliu
reprezentativ care să desemneze reprezentanţii pe locurile care le sunt alocate.
Prin adresa cu nr. 33.231/09.11.2018, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii a solicitat
suplimentarea numărului de reprezentanți ai consiliului local în consiliul de administraţie al
școlii.
A fost propusă doamna consilier local Maria Ionescu.
Având în vedere propunerea, lista cu unităţile de învăţământ persoane juridice din
municipiu, precum şi avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi socialculturale, culte, familie şi protecţie copii şi al Comisiei juridice şi de disciplină ale Consiliului
Local al Municipiului Buzău, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui
în forma prezentată de către inițiator.
Şef Serviciu,
Cristina Gianina Dinu
Întocmit,
Florea Androne

