
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 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: 
           - cererea doamnei consilier local Maria Ionescu înregistratpă sub nr. 
157836/24.12.2019; 
  -  informarea domnului consilier local Ion Barbu cu privire la noul număr de telefon; 
            - referatul de aprobare întocmit de primarul municipiului Buzău, înregistrat sub nr.  
13/CLM/20.01.2020; 
           - raportul de specialitate al  Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 
Cooperare Interinstituţională nr. 7.805/20.01.2020; 
            -  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 prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și art. 
139, alin. (1) şi alin. (6), coroborat cu art. 5, lit. ee), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
           Art. 1. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 
287 din 21 octombrie 2019 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, astfel: 

- doamna consilier local Maria Ionescu se eliberează din consiliul de administrație al 
Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”  și se numește în consiliul de administrație al 
Liceului cu Program Sportiv  “Iolanda Balaş Söter”; 

-  domnul Aurel Stănculea se eliberează din consiliul de administrație al Liceului cu 
Program Sportiv  “Iolanda Balaş Söter” și se numește în consiliul de administrație al Colegiului 
Național Pedagogic “Spiru Haret” 

- se actualizează numărul de telefon al domnului consilier local Ion Barbu. 
 
           Art. 2. - Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 
287 din 21 octombrie 2019 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 în sensul actualizării numărului de telefon al domnului consilier local Ion 
Barbu.   
         
           Art. 3. - Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 
octombrie 2019, modificate, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
            Art. 4. -  Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului  Resurse  Umane, 
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, consilierii locali nominalizaţi la art. 1 și 
art. 2, Inspectoratul Şcolar judeţean Buzău, precum şi unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul Buzău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Ionuț Sorin Apostu   

 
 

 
 
 
                                                             CONTRASEMNEAZĂ,                                                                            
                                                      SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                         
                                                            BUZĂU CU ATRIBUȚII DELEGATE, 
                                                                       Elena Camelia Toma   
 
 
 
 
 
Buzău, 30 ianuarie 2020 
Nr. 7                                      
 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din 
data de 30 ianuarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1) şi alin. (6), coroborat cu 
art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 23 voturi 
pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 23 consilieri 
prezenţi la şedinţă. 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 13/CLM/20.01.2020 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 

octombrie 2019 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 

 
 
              Prin cererea cu nr. 157836/ 24.12.2019, doamna consilier local Maria Ionescu a 
solicitat eliberarea din consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”  
și  numirea în consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv  “Iolanda Balaş Söter”.  
              Domnul Aurel Stănculea a fost de acord cu propunerea de eliberare din consiliul de 
administrație al Liceului cu Program Sportiv  “Iolanda Balaş Söter” și numirea în consiliul de 
administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”. 
              Domnul consilier local Ion Barbu a a dus la cunoștință noul număr de telefon.                         
              Având în vedere prevederile 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, respectiv, 
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 se impunea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287 din 21 octombrie 2019 
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.   
            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. 7805/20.01.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 

octombrie 2019 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 

 
 
              Prin cererea cu nr. 157836/ 24.12.2019, doamna consilier local Maria Ionescu a 
solicitat eliberarea din consiliul de administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”  
și  numirea în consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv  “Iolanda Balaş Söter”.  
              Domnul Aurel Stănculea a fost de acord cu propunerea de eliberare din consiliul de 
administrație al Liceului cu Program Sportiv  “Iolanda Balaş Söter” și numirea în consiliul de 
administrație al Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret”. 
              Domnul consilier local Ion Barbu a a dus la cunoștință noul număr de telefon.                 
              Având în vedere prevederile 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, respectiv, 
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 se impunea modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 287 din 21 octombrie 2019 
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.   
          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      
                  


