
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O TĂ R Â R E 
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 

 
 
  

    Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
         Având în vedere:  

- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
161/CLM/09.05.2018, prin care se propune 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; 

- raportul de specialitate nr. 13.981/09.05.2018 al Serviciului Resurse 
Umane, Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională; 

- 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. 20, lit. a), art. 22, art. 24 și ale art. 32, alin. (3) și alin. (8) 
din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-
2019 prevăzută în Anexa 1 la  Ordinul nr. 5.472 / 2017, modificat de Ordinul nr. 
3.529/2018; 

- prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - 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; 
           - avizul conform nr. 5.433/04.05.2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Buzău.  
           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi ale 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 aprobă 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, în sensul 
introducerii la poziția 15 din Anexa la hotărârea menționată mai sus, a nivelului 
de școlarizare postliceal (POS), ca urmare a avizului conform nr. 
5.433/04.05.2018 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

 
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică 

 
Unități arondate 

 
15 

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" 
municipiul BUZĂU (PRE, PRI, GIM, LIC TEH, 

PROF, POS) 

 

 
            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 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. 
 

PRESEDINTELE  SEDINTEI, 
consilier George – Aurelian Vlad 

                                                               
                                               
 
 
                                                                                                           
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                Eduard Pistol 
 
Buzău, 18 mai 2018 

Nr. 119 
  

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în 
şedinţa din data de 18 mai 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 
         JUDETUL  BUZĂU 
       MUNICIPIUL BUZĂU 

      - PRIMAR - 
    Nr. 161/CLM/09.05.2018 

 
 

 

     
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 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 

 
 

   
      Potrivit art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea accesului 
egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, 
în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor unităţi de învăţământ, fără 
personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate 
juridică – şi subordonarea aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile 
legii.   

Pentru anul şcolar 2018 - 2019 organizarea reţelei de învăţământ 
preuniversitar din municipiul Buzău se face în conformitate cu prevederile 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-
2019 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul nr. 5.472 / 2017, modificat de Ordinul nr. 
3.529/2018. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a emis avizele conforme cu nr. 
4.213/13.04.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
11.340/16.04.2018, cu nr. 16.904/15.12.2017, înregistrat la Primăria Municipiului 
Buzău sub nr. 820/09.01.2018 și nr. 1.366/13.02.2018 înregistrat la Primăria 
Municipiului Buzău sub nr. 4.874/24.02.2018.  

Întrucât în avizele prezentate mai sus, la Liceul Tehnologic "Dimitrie 
Filipescu" nu a fost prevăzut nivelul de școlarizare postliceal (POS), Inspectoratul  
Şcolar Judeţean Buzău a revenit cu adresa nr. 5.433/04.05.2018, înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău sub nr. 13.460/07.05.2018, prin care a solicitat 
introducerea nivelului de școlarizare postliceal (POS).   

 



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 şi ţinând cont de 
prevederile art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, supun aprobării consiliului local 
proiectul de hotarâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 91/2018 
pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Buzău pentru anul şcolar 2018 - 2019, în forma prezentată. 

 
  

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,Organizare  

şi Colaborare Interinstituţională - 
Nr. 13.981/09.05.2018 

 
 
 

R A P O R T    D E    S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre 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 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău 
am constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare.                                                                                          
        Potrivit  art. 19, alin. (4) şi art. 61, alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea accesului 
egal la educaţie şi formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, 
în baza avizului conform al inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, 
funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor unităţi de învăţământ, fără 
personalitate juridică – ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu personalitate 
juridică – şi subordonarea aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile 
legii.   

Pentru anul şcolar 2018 - 2019 organizarea reţelei de învăţământ 
preuniversitar  din municipiul Buzău se face în conformitate cu prevederile 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018 -
2019 prevăzută în Anexa 1 la Ordinul nr. 5.472 / 2017, modificat de Ordinul nr. 
3.529/2018. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a emis avizele conforme cu nr. 
4.213/13.04.2018, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
11.340/16.04.2018, cu nr. 16.904/15.12.2017, înregistrat la Primăria Municipiului 
Buzău sub nr. 820/09.01.2018  și cu nr. 1.366/13.02.2018 înregistrat la Primăria 
Municipiului Buzău sub nr. 4.874/24.02.2018.  

Întrucât în avizele prezentate mai sus, la Liceul Tehnologic "Dimitrie 
Filipescu" nu a fost prevăzut nivelul de școlarizare postliceal (POS), Inspectoratul  
Şcolar Judeţean Buzău a revenit cu adresa nr. 5.433/04.05.2018, înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău sub nr. 13.460/07.05.2018, prin care a solicitat 
introducerea nivelului de școlarizare postliceal (POS).   

 



            În conformitate cu prevederile art. 20, lit. a), art. 22, art. 24 și ale art. 32, 
alin. (3) și alin. (8) din Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 
pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi 
elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
pentru anul şcolar 2018 - 2019 prevăzută în Anexa 1 la  Ordinul nr. 5.472 / 2017, 
modificat de Ordinul nr. 3.529/2018,  și cele ale art. art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. 
d), alin. (6), lit. a), punctul 1 și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem 
adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 
 
 
 
                                Şef Serviciu, 

       Gianina-Cristina Dinu                                    Întocmit, 
                                                                                         Florea Androne 


