ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE
pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.
44/CLM/08.02.2019, prin care se propune aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională nr. 15.868/08.02.2019;
- avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 163/11.01.2019
înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub fax nr. 10/14.01.2019;
- adresa nr. 16891/18.12.2018 a Ministerului Educației Naționale - Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP);
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău cu nr. 981/05.02.2019 înregistrată la
Primăria Municipiului Buzău sub nr. 15617/08.02.2019;
- 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. 23 - 26 și ale art. 32, alin. (3) 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 la Ordinul nr. 5.235 / 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.
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, pentru anul şcolar 2019 – 2020, reorganizarea următoarelor unităţi
de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău:
1. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție Liceul Tehnologic Meserii și Servicii
absoarbe Liceul Tehnologic “Costin Nenițescu”.
2. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție Școala Gimnazială “Ion Creangă”
absoarbe Școala Gimnazială “General Grigore Baștan”.
3. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție Grădinița cu Program Prelungit nr. 3
municipiul Buzău absoarbe structura sa arondată Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța
Fermecată” și va funcționa în sediul din str. Victoriei nr. 73.

4. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție Școala Gimnazială “Ion Creangă”
absoarbe Grădinița cu Program Normal nr. 5 Buzău care devine nivel la această unitate.
Art. 2.- Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul
şcolar 2019 - 2020, este prevăzută în Anexa care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane,
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Direcției Economice, Serviciului Buget,
Evidență Venituri și Cheltuieli, unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,
consilier Bogdan - Florin Hudițoiu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 22 februarie 2019
Nr. 21

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 22 februarie 2019, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 14 voturi pentru, 2
abţineri şi 6 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi
la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR Nr. 44/CLM/08.02.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020
Potrivit art. 19, alin. (4) 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, iar potrivit art. 61, 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.
Pentru anul şcolar 2019 - 2020 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 la Ordinul nr. 5.235/2018.
Prin Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare
locală/Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor / Domeniul realizare
/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a unităților de învățământ preuniversitar, respectiv
creșe, grădinițe, școli generale, licee, colegii naționale, precum și alte unități de învățământ
preuniversitar, înființate potrivit legii, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr.
30.631/14.11.2017, încheiat de UAT Municipiul Buzău cu Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene s-a alocat o finanțare din bugetul ministerului în
sumă totală de 24.964.543 lei pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare integrală
interior și exterior corp 3, C5, C6, C7 " Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, Municipiul Buzău,
str. Independenței, nr. 22.
Pe perioada realizării acestui obiectiv de investiții publice s-a impus mutarea sediului
colegiului astfel încât procesul instructiv-educativ să nu fie perturbat.
Prin procesul-verbal al consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Buzău din data de 12.10.2018 s-a aprobat mutarea sediului Colegiului Naţional “Mihai
Eminescu“ la Liceul Tehnologic "C. Nenițescu", pentru anul școlar 2018-2019.
S-a constatat că, deși Liceul Tehnologic “Costin D. Nenițescu” Buzău ar trebui să ofere
pregătire în domeniul chimiei industriale, în anul școlar 2018-2019, are clase de nivel liceal cu
specializare/calificare de tehnician analize produse alimentare și tehnician în gastronomie iar la
profesională are clase de ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, bucătar, brutar –
patiser – preparator produse făinoase, preparator produse din carne și pește.
Aceste specializări/calificări se regăsesc și la Liceul Tehnologic Meserii și Servicii
Buzău, cu sediul în str. Bazalt nr. 15 bis, unitate care dispune și de o bază materială
corespunzătoare (3 laboratoare moderne de de bucătărie, patiserie și alimentație, un laborator
de analize alimentare, 2 saloane de cosmetică-coafură cotate la standarde europene).
În același timp, numărul de elevi este foarte mic în raport cu capacitatea proiectată a
unității ceea ce conduce la cheltuieli de funcționare foarte mari, atât pe elev cât și pe suprafața

construită și face ca unitatea să aibă cheltuieli mult mai mari față de cele stabilite prin costul
standard pe elev.
O situație asemănătoare, în care numărul de elevi este foarte mic în raport cu
capacitatea proiectată a unității, fapt ce conduce la cheltuieli de funcționare foarte mari, atât pe
elev cât și pe suprafața construită și face ca unitatățile să aibă cheltuieli mult mai mari față de
cele stabilite prin costul standard pe elev, se regăsește și la Şcoala Gimnazială "Ion Creangă"
cu sediul în str. Victoriei nr. 58 și la Şcoala Gimnazială “General Grigore Baștan” cu sediul în
str.Victoriei nr.73.
Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 funcționează într-un spațiu închiriat în str. Bistriţei
nr. 37.
Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Fermecată", arondată G.P.P. nr. 3, are sediul în
str. Bucegi nr. 9, într-o clădire care prezintă un real pericol pentru elevi și personal, așa cum
rezultă din Situația privind avizarea-autorizarea unităților de învățământ din județul Buzău la
data de 31.10.2018 , întocmită de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Neron Lupașcu " al
județului Buzău și raportul Compartimentului Protecție Civilă și Situații de Urgență din cadrul
Primăriei Municipiului Buzău nr. 34.917/22.11.2018.
Grădinița cu Program Normal nr. 5 funcționează într-o clădire din curtea Şcolii
Gimnaziale “General Grigore Baștan”, str. Victoriei nr. 73, clădire improprie pentru
desfășurarea activității din cauza iluminatului natural insuficient și dispunerii sălilor de grupă.
Inspectoratul Școlar Județean Buzău a emis avizul conform cu nr. 163/11.01.2019
înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub fax nr. 10/14.01.2019 cu amendamentul ca,
Grădinița cu Program Normal nr. 5 Buzău să devină nivel la Școala Gimnazială “Ion Creangă”.
Având în vedere cele prezentate, în vederea asigurării accesului egal la educaţie şi
formare profesională, a eficientizării şi asigurării/menţinerii standardelor de calitate, propunem
reorganizarea rețelei școlare propusă să funcționeze în anul școlar 2019-2020, după cum
urmează:
1. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție, Liceul Tehnologic Meserii și Servicii
absoarbe Liceul Tehnologic “Costin Nenițescu”.
2. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție, Școala Gimnazială “Ion Creangă”
absoarbe Școala Gimnazială “General Grigore Baștan”.
3. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție Grădinița cu Program Prelungit nr. 3
municipiul Buzău absoarbe structura sa Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța Fermecată” și
va funcționa în sediul din str. Victoriei nr. 73.
4. Prin operațiunea de fuziune prin absorbție Școala Gimnazială “Ion Creangă”
absoarbe Grădinița cu Program Normal nr. 5 Buzău care devine nivel la această unitate.
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 pentru aprobarea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020, în
forma prezentată.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Colaborare Interinstituţională Nr. 15.868/08.02.2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019-2020
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) 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, iar potrivit art. 61, 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.
Pentru anul şcolar 2019 - 2020 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
2019-2020 prevăzută în Anexa la Ordinul nr. 5.235/2018.
În vederea emiterii avizului conform de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, a
fost întocmit proiectul de hotărâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ
preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019-2020, proiect prevăzut în anexa la
hotărâre.
În conformitate cu prevederile art. 23 - 26 și ale art. 32, alin. (3) 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 2019-2020 prevăzută în Anexa la Ordinul nr. 5.235 / 2018 și cele ale art.
art. 36, alin. (1) şi alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), punctul 1 și ale art. 45, 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

