
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL – 

 
 

 H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

 preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 - 2021 
 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
         Având în vedere: 
         - adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 15.005/18.11.2019 înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău sub nr. 142103/19.11.2019;                                                                                             
         - adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 9238/07.08.2019 înregistrată la 
Primăria Municipiului Buzău sub nr. 94852/07.08.2019; 

- referatul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.  468/CLM/03.12.2019,  prin 
care se propune aprobarea organizării  reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar  din 
municipiul Buzău pentru anul şcolar  2020 - 2021; 

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională nr. 143506/21.11.2019; 

- avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 16263/16.12.2019 
înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 154595/16.12.2019; 

-  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 HCLM Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020;                                                                                          

- prevederile HCLM Buzău nr. 204/30.07.2019 pentru aprobarea dării în administrare 
către Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, începând cu anul școlar 2019-2020, a imobilului cu 
destinația de învățământ, situat pe str. Victoriei, nr. 73 din municipiul Buzău;                                                                                                                                               

- prevederile O.M.E.N. nr. 5070/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului 
educației naționale nr. 3679/14.03.2019 privind  reorganizarea rețelei școlare a județului 
Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Costin Nenițescu" Buzău și Liceul Tehnologic Meserii 
și Servicii Buzău;                                                                                                                                                        

- prevederile O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului 
educației naționale nr. 3783/29.03.2019 privind  reorganizarea rețelei școlare a județului 
Buzău, începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat  Școala Gimnazială „Ion Creangă" și  Școala Gimnazială „General 
Grigore Baștan" din municipiul Buzău;  

- Contractul de lucrări nr. 135363/05.11.2019; 
- Punct de vedere nr. 153279/12.12.2019;         
- Sentința nr. 169/07.10.2019 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești – Secția de 

contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 488/42/2019;                                                                                                  



             - prevederile art. 23, alin. (1),  art. 24, alin. (1) și alin. (3), art. 25, alin. (1) și art. 28, alin. 
(4) 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 2020-2021  prevăzută în Anexa  1 la  
Ordinul MEN nr. 5.090 / 2019; 
            - prevederile art. 19, alin. (4), art. 22^1, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (10), lit. a) și alin. 
(11), lit. a), art. 22^2, alin. (1) și alin. (4)  şi art. 61, alin. (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 
2011, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                             
           - prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului  administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;   
           În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a), art. 139, alin. (1), 
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 aprobă organizarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din 
municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, conform Anexei. 

Art. 2.- Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru 
anul şcolar 2020 - 2021, 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, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREȘEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț Sorin Apostu 

     
                                                                                                                             
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                
                                                                CONTRASEMNEAZĂ: 
                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 

    CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
Elena Camelia Toma 

                
                                                                               
Buzău, 30 ianuarie 2020   
Nr. 8 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din 
data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. 
ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 20 voturi pentru,  1 
abţinere și 2 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 23 consilieri 
prezenţi la ședinţă. 



ROMÂNIA 
JUDETUL  BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
    - PRIMAR - 

Nr. 468/CLM/03.12.2019 
     
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 - 2021 
 
 

   
                   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.   
           Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.  21 din 22 februarie 2019 a 
fost aprobată organizarea reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din municipiul Buzău 
pentru anul şcolar 2019 – 2020.  
              La întocmirea acestei hotărâri au fost respectate prevederile 19, alin. (4), art. 22^1, 
alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (10), lit. a) și alin. (11), lit. a), art. 22^2, alin. (1) și alin. (4)  şi art. 
61, alin. (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
și ale art. 23 – 26, art. 32, alin. (3) și ale calendarului prevăzut în Anexa 1 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. 
            Ministerul Educației Naționale, a emis, în termen, Ordinul nr. 3783/29.03.2019 și 
Ordinul nr. 3679/14.03.2019, fără a avea în vedere prevederile aprobate de consiliul local în 
Hotărârea nr. 21/2019. 

            Pentru a intra în legalitate, Ministerul Educației Naționale,  a   emis O.M.E.N. nr. 
5070/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului educației naționale nr. 
3679/14.03.2019 privind  reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul 
școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Liceul 
Tehnologic „Costin Nenițescu" Buzău și Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău și O.M.E.N. 
nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea ordinului ministrului educației naționale nr. 
3783/29.03.2019 privind  reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău, începând cu anul 
școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat  Școala 
Gimnazială „Ion Creangă" și  Școala Gimnazială „General Grigore Baștan" din municipiul 
Buzău;  

 Prin  Sentința nr. 169/07.10.2019, Curtea de Apel Ploiești a dispus suspendarea 
executării HCLM Buzău nr. 21/22.02.2019, a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 și a O.M.E.N.  nr. 



3783/29.03.2019 și anularea HCLM Buzău nr. 21/22.02.2019, a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 
și a O.M.E.N.  nr. 3783/29.03.2019;                                                                                                  
            Prin Contractul de lucrări nr. 135363/05.11.2019 s-a contractat executarea de Lucrări 
de reparații la Scoala Gimnazială nr. 6 în valoare de 155.050,29 lei +TVA.  

 
Având în vedere prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a 

contenciosului  administrativ, ale  art. 129, alin. (2), lit. d),  alin. (7), lit. a)  și art. 136, alin. (8), 
lit. a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ 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 2020 - 
2021, în forma prezentată în anexă 

 
 

                                                                   PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     ROMÂNIA                                                                       
               JUDETUL  BUZĂU                                       
    PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU                        

     -Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 
  Organizare şi Colaborare Interinstituţională - 
                      Nr. 143506/21.11.2019 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarâre pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 

preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020-2021 
 
 
Prin referatul de aprobare nr. 468/CLM/03.12.2019, primarul municipiului Buzău 

supune dezbaterii și aprobării consiliului local proiectul de hotarâre pentru aprobarea 
organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul 
şcolar 2020-2021. 
            Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău am 
constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:                                                                                          
           - prevederile art. 19, alin. (4), art. 22^1, alin. (1), alin. (3), lit. a), alin. (10), lit. a) și alin. 
(11), lit. a), art. 22^2, alin. (1) și alin. (4)  şi art. 61, alin. (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 
2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile art. 23, alin. (1),  art. 24, alin. (1) și alin. (3), art. 25, alin. (1) și art. 28, alin. 
(4) 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 2020-2021  prevăzută în Anexa  1 la  
Ordinul MEN nr. 5.090 / 2019; 
          - Sentinței Curții de Apel Ploiești nr. 169//04.10.2019;  
           - avizului conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 
16263/16.12.2019 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 154595/16.12.2019; 
           - prevederile art. 129, alin. (2), lit. d)  și  alin. (7), lit. a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
administrativ.       

- Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzău (Comisia pentru 
învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție copii și Comisia pentru 
administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şi libertăţilor cetăţenilor) au avizat proiectul de hotărâre.  
            Având în vedere  cele prezentate mai sus, adresa Inspectoratului Școlar Județean 
Buzău nr. 15.005/18.11.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 
142103/19.11.2019, avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 
16263/16.12.2019 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 154595/16.12.2019 și 
prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ avizăm 
favorabil proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator. 
 
                                    Şef Serviciu, 

       Gianina-Cristina Dinu                     
                                                                                             Întocmit, 

                                                                                                            Florea Androne 
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