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H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea observatorului din partea consiliului local la  concursul pentru 

ocuparea funcţiei de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar 
din municipiul Buzău 

 
           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 
           Având în vedere:  
             - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
322/CLM/2017,  prin care se propune desemnarea observatorului din partea consiliului 
local la  concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct la unităţile de 
învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău; 
         - raportul Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare 
Interinstituţională nr. 16.173 / 15.06.2017; 
        -  avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale, culte,  
familie şi protecţie copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 
       - prevederile art. 13, alin. (1), lit. c) din metodologia prevăzută în Ordinul pentru 
aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nr.  
3.969/30.05.2017; 

- prevederile art. 257 şi art. 258 din Legea educaţiei naţionale nr. 1 /2011, 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 alin. 
(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 domnul viceprimar Ionuţ Sorin Apostu, tel: 0238 710 
204, e-mail: viceprimar.apostu@primariabuzau.ro, să participe din partea consiliului local,  
în calitate de observator la concursul pentru pentru ocuparea funcţiei de director şi 
director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău având ca  
nivel maxim de şcolarizare nivelurile  secundar superior (liceal) şi terţiar nonuniversitar 
(postliceal).  
 
             Art. 2. - Se desemnează domnul viceprimar Andrei Neder, tel: 0238 720 072, e-
mail:  viceprimar.neder@primariabuzau.ro, să participe din partea consiliului local,  în 
calitate de observator la concursul pentru pentru ocuparea funcţiei de director şi director 
adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău Buzău având ca  
nivel maxim de şcolarizare nivelurile  preşcolar (grădiniţe cu program normal şi grădiniţe 
cu program prelungit), primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) şi secundar inferior sau 
gimnazial (clasele V-VIII).  
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             Art. 3. -  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, a viceprimarilor 
nominalizaţi la art. 1 şi art. 2, a Inspectoratului Şcolar judeţean Buzău, precum şi a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru care se va organiza concurs pentru 
ocuparea funcţiei de director şi/sau director adjunct va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Laurenţiu - Cristinel Ţepeluş 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                            Roxelana Radu 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău,  30 iunie  2017 
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Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa 
din data de 30 iunie  2017, cu respectarea prevederilor  art. 45, alin. (1) şi alin. (5) 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. 


