
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
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 2019 - 2020 
 

           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
           Având în vedere: 
            - referatul primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr.  389/CLM/15.10.2019, prin 
care se propune 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 2019 
- 2020; 
           - raportul de specialitate al  Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională nr. 124.596/15.10.2019; 
            -  avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și 
protecție copii;  
         - prevederile H. C. L. Buzău nr. 21/2019 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de 
învăţământ  preuniversitar din municipiulu Buzău pentru anul şcolar 2019 – 2020; 

- 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. 14, alin. (2) şi art. 15, alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea palatelor şi cluburilor copiilor prevăzut în Anexa 1 la Anexa Ordinului nr. 
5.567/2011 al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          - prevederile art. 13 şi art. 15 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ cu program sportiv suplimentar prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 5.570/2011 al 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului; 

- prevederile art. 11, alin. (1) şi alin. (4), lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări şi completări prin  
Legea nr. 87/2006, 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 prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 139, alin. 

(1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           Art. 1. - Se desemnează reprezentanţii consiliului local în consiliile de administraţie din 
unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din 
municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 - 2020, prevăzuţi în anexa nr. 1. 
 



         Art. 2. - Se desemnează reprezentanţii consiliului local 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 2019 - 2020, prevăzuţi în anexa nr. 2. 
          Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
          Art. 4. – Hotărârea nr. 246/2018  a Consiliului Local al Municipiului Buzău 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,  cu 
modificările și completările ulterioare, se abrogă.  
         Art. 5. -  Reprezentanții consiliului local vor fi convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de 
începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi 
discutate (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). În cazul 
şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de 
convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, 
fax, e-mail sau sub semnătură.  
          Art. 6. -  Calitatea de membru al consiliului de administraţie este incompatibilă cu: 
    a) calitatea de membri în acelaşi consiliu de administraţie a soţului, soţiei, fiului, fiicei, 
rudelor şi afinilor până la gradul IV inclusiv; 
    b) primirea unei sancţiuni disciplinare în ultimii 3 ani; 
    c) condamnarea penală. 
          Art. 7. -  În cazul încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii 
de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, consilierul validat pe mandatul devenit 
vacant  va exercita, de drept, atribuțiile stabilite în prezenta hotărâre.  

Art. 8. -  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  Umane, 
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Inspectoratul Şcolar judeţean Buzău, va 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleț   

 
 

  
 
                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,                                                                            
                                                      SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI                                         
                                                            BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
                                                                       Elena Camelia Toma     
 
 
 
 
 
 
Buzău, 21 octombrie 2019 
Nr. 287                                       
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 21 octombrie 2019, cu respectarea prevederilor și art. 139, alin. (1) şi alin. (6), teza a 
II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr 
de 20 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie 
şi 20 consilieri prezenţi la şedinţă. 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 389/CLM/15.10.2019 
 
 

R E F E R A T  
la proiectul de hotărâre 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 2019 – 2020 
 

                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. De asemenea, 
alin. (5) prevede că în învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de 
administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie 
este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general 
obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local. 
             Art. 5, alin. (2), lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzută în Anexa Ordinul nr. 
4.619/2014,  cu modificările și completările ulterioare, stipulează că în vederea constituirii 
noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ 
derulează următoarea procedură: 
              a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, operatorului economic/operatorilor 
economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de 
învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi 
tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, 
precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 



data solicitării.  Art. 7, alin. (1), lit. b) din această metodologie –cadru prevede că reprezentanţii 
consiliului local sunt desemnaţi de acesta. 
            Art. 14, alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi 
cluburilor copiilor prevăzut în Anexa 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
care oferă activitate extraşcolară prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 5.567/2011 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare prevede că 
palatele copiilor şi cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, 
după caz, de directori adjuncţi iar art. 15, alin. (3) prevede  că, consiliul de administraţie al 
palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din totalul 
de cadre didactice titulare ale unităţii de învăţământ cu personalitate juridică şi structuri, 
inclusiv directorul, 1 reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean - responsabil cu 
coordonarea activităţii educative extraşcolare, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 
reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al partenerilor educaţionali. 
           Art. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu 
program sportiv suplimentar prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr. 5.570/2011 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului prevede că, consiliul de administraţie funcţionează 
conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului regulament, are rol de decizie în 
domeniul organizatoric şi administrative iar art. 15 prevede că, conducerea clubului sportiv 
şcolar independent este asigurată de către consiliul de administraţie, de către director, ajutat, 
după caz, de un director adjunct. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie 
şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Conform prevederilor art. 11,  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,  la 
nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calitaţii, iar potrivit alin. (4), lit. e) din acelaşi articol, din componenţa 
acestei comisii face parte  şi un reprezentant al consiliului local. 
           Conform art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 139, alin. (1) şi alin. (6), 
teza a II-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt 
date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, 
gestionează serviciilor de interes local, asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, adoptă 
hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz (hotărârile cu caracter individual cu 
privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege), 
majoritatea simplă fiind primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor 
prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu condiţia îndeplinirii cvorumului.   
            Propun ca, în cazul încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, consilierul validat pe mandatul 
devenit vacant  să  exercite, de drept, atribuțiile stabilite în prezenta hotărâre.  
            Având în vedere prevederile legale menționate mai sus și ale art. 136, alin. (1), 
proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar și  alin. (8), lit. a), fiecare proiect de hotărâre 
înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă este însoţit 
de referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator,  din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , propunerile şi opţiunile formulate de consilierii 
locali, lista unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiu, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, propun desemnarea reprezentanţilor consiliului 
local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, persoane juridice, potrivit anexei la 
proiectul 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. 124.596/15.10.2019 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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 2019 – 2020 
 
                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. De asemenea, 
alin. (5) prevede că în învăţământul particular şi confesional, în componenţa consiliului de 
administraţie sunt incluşi reprezentanţi ai fondatorilor. Conducerea consiliului de administraţie 
este asigurată de persoana desemnată de fondatori. În unităţile pentru învăţământul general 
obligatoriu, consiliul de administraţie cuprinde şi un reprezentant al consiliului local. 
           Art. 5, alin. (2), lit. a) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar prevăzută în Anexa Ordinul nr. 
4.619/2014,  cu modificările și completările ulterioare, stipulează că în vederea constituirii 
noului consiliu de administraţie, în acord cu prevederile art. 4, directorul unităţii de învăţământ 
derulează următoarea procedură: 
              a) solicită, în scris, consiliului local, primarului, operatorului economic/operatorilor 
economici sau consiliului reprezentativ al operatorilor economici, în cazul unităţilor de 
învăţământ care şcolarizează în învăţământul profesional şi tehnic şi al unităţilor de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi 
tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, consiliului reprezentativ al părinţilor, 
precum şi consiliului elevilor desemnarea reprezentanţilor, în termen de 10 zile lucrătoare de la 



data solicitării.  Art. 7, alin. (1), lit. b) din această metodologie –cadru prevede că reprezentanţii 
consiliului local sunt desemnaţi de acesta. 
            Art. 14, alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea palatelor şi 
cluburilor copiilor prevăzut în Anexa 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
care oferă activitate extraşcolară prevăzut în Anexa la Ordinul nr. 5.567/2011 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare prevede că 
palatele copiilor şi cluburile copiilor sunt conduse de consiliile de administraţie, de directori şi, 
după caz, de directori adjuncţi iar art. 15, alin. (3) prevede  că, consiliul de administraţie al 
palatului copiilor este format din 13 membri, după cum urmează: 6 cadre didactice din totalul 
de cadre didactice titulare ale unităţii de învăţământ cu personalitate juridică şi structuri, 
inclusiv directorul, 1 reprezentant al inspectoratului şcolar judeţean - responsabil cu 
coordonarea activităţii educative extraşcolare, 2 reprezentanţi ai administraţiei publice locale, 3 
reprezentanţi ai părinţilor şi 1 reprezentant al partenerilor educaţionali. 
           Art. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu 
program sportiv suplimentar prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr. 5.570/2011 al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului prevede că, consiliul de administraţie funcţionează 
conform prevederilor Legii nr. 1/2011, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale prezentului regulament, are rol de decizie în 
domeniul organizatoric şi administrative iar art. 15 prevede că, conducerea clubului sportiv 
şcolar independent este asigurată de către consiliul de administraţie, de către director, ajutat, 
după caz, de un director adjunct. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile de administraţie 
şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Conform prevederilor art. 11,  alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 
75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,  la 
nivelul fiecarei organizatii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru 
evaluarea şi asigurarea calitaţii, iar potrivit alin. (4), lit. e) din acelaşi articol, din componenţa 
acestei comisii face parte  şi un reprezentant al consiliului local. 
           Conform art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 139, alin. (1) şi alin. (6), 
teza a II-a din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul local are iniţiativă şi 
hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt 
date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale, 
gestionează serviciilor de interes local, asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educaţia, adoptă 
hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz (hotărârile cu caracter individual cu 
privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege), 
majoritatea simplă fiind primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor 
prezenţi la o şedinţă a organului colegial, cu condiţia îndeplinirii cvorumului.   
           Propunem ca, în cazul încetării înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a 
calităţii de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău, consilierul validat pe mandatul 
devenit vacant  să  exercite, de drept, atribuțiile stabilite în prezenta hotărâre.  
         În conformitate cu prevederile legale menționate mai sus și ale art. 136, alin. (3) ), lit. a), 
proiectele de hotărâri ale consiliului local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi de 
alte documente de prezentare şi de motivare se înregistrează şi se transmit de secretarul 
general al unităţii administrativ-teritoriale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de specialitate și  alin. 
(8), lit. b), fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este 
supus dezbaterii numai dacă este însoţit de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ , s-a 
întocmit raportul de specialitate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea 
lui în forma prezentată de către inițiator. 
 
                         Şef Serviciu,                                                                    Întocmit, 



                   Cristina Gianina Dinu                                                        Florea Androne      


