ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- CONSILIUL LOCAL –
HOTĂRÂRE
privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr.
488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de
învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021
Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr. 571/23.01.2020 înregistrată la
Primăria Municipiului Buzău sub nr. 10.114/22.01.2020;
- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.
66/CLM/21.02.2020;
- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi
Cooperare Interinstituţională nr. 23.912/21.02.2020;
- avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 814/05.02.2020
înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 16010/06.02.2020;
- 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 Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 91/26.04.2018
pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul
Buzău pentru anul şcolar 2018 - 2019, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru
aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru
anul şcolar 2019 – 2020;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 8/30.01.2020 pentru
aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău
pentru anul şcolar 2020 - 2021;
- Sentința Curții de Apel Ploiești nr. 169//04.10.2019;
- prevederile O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020 privind punerea în executare a sentinței
civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești;
- nota internă nr. 17248/10.02.2020;
- prevederile 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) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului
administrativ;

- prevederile 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.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.- Se suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău
nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare,
în ceea ce privește Școala Gimnazială "General Grigore Baștan" și Școala Gimnazială "Ion
Crerangă". Poziția 31 din anexa la hotărâre se modifică din:
Nr.
crt.
31

Unitatea de învățământ cu personalitate
juridică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION
CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE,
PRI, GIM)

Unități arondate

Unitatea de învățământ cu personalitate
juridică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION
CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE,
PRI, GIM)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL
GRIGORE BAŞTAN” municipiul
BUZĂU (PRI, GIM)/ str. Victoriei, nr. 73

Unități arondate

în:
Nr.
crt.
31

31^1

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 5 municipiul BUZAU
(PRE)

Art. 2.- Până la pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti, rămase definitive, Reţeaua
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020,
este prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 3.- Se suspendă executarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.
8/30.01.2020 pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din
municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 - 2021, în ceea ce privește Școala Gimnazială
"General Grigore Baștan" și Școala Gimnazială "Ion Crerangă". Poziția 31 din anexă se
modifică din:
Nr.
crt.
31

Unitatea de învățământ cu personalitate
juridică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION
CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE,
PRI, GIM)

Unități arondate

în:
Nr.
crt.
31

31^1

Unitatea de învățământ cu personalitate
juridică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION
CREANGĂ" municipiul BUZĂU (PRE,
PRI, GIM)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GENERAL
GRIGORE BAŞTAN” municipiul
BUZĂU (PRI, GIM)/ str. Victoriei, nr. 73

Unități arondate

GRĂDINIŢA CU PROGRAM
NORMAL NR. 5 municipiul BUZAU
(PRE)

Art. 4.- Până la pronunțarea unei hotărâri judecătoreşti, rămase definitive, Reţeaua
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 - 2021,
este prevăzută în Anexa nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Adresa administrativă (poștală) a Şcolii Postliceale Sanitare este municipiul
Buzău, Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5.
Art. 6.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Resurse Umane,
Prognoză, Organizare şi Cooperare Interinstituţională, Direcției Economice, Serviciului
Evidenţă-Administrare Patrimoniu şi Licitaţii, unităţile de învăţământ preuniversitar din
municipiul Buzău enumerate mai sus şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, va aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTELE ŞEDINŢEI,
consilier Ionuț Sorin Apostu

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

Buzău, 27 februarie 2020
Nr. 34
Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din
data de 27 februarie 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 21 voturi pentru, 1
abţinere şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 22 consilieri prezenţi
la şedinţă.

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
- PRIMAR –
Nr. 66/CLM/21.02.2020

REFERAT DE APROBARE
privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr.
488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de
învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021
Prin Sentința nr. 169/2019 a Curții de Apel Ploiești s-a dispus suspendarea executării
Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Buzău nr.
21/11.01.2019, a H.C.L.M. Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării reţelei
unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 - 2020, a
O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău,
începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învăţământ preuniversitar
de stat Școala Gimnazială “Ion Creangă” din municipiul Buzău și Școala Gimnazială “General
Grigore Baștan” din municipiul Buzău și a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea
O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019, pînă la soluționarea definitivă a cererii având ca obiect
anularea acestora.
Pentru punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea
de Apel Ploiești, a fost emis O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020.
Pentru punerea în executare a O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020, Inspectoratul Școlar
Județean Buzău a emis avizul conform cu nr. 814/05.02.2020 înregistrat la Primăria
Municipiului Buzău sub nr. 16010/06.02.2020.
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 M.E.N. nr. 5.090 / 2019 prevede că în situaţia în care pe parcursul anului şcolar
sunt emise hotărâri judecătoreşti, rămase definitive, ce vizează reţeaua şcolară şi implică
modificări ale acesteia, acestea vor fi puse imediat în aplicare de către autorităţile
administraţiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv
inspectoratele şcolare la nivelul cărora acestea îşi produc efectele sau de către Ministerul
Educaţiei Naţionale, după caz.
Art. 19, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi
completările ulterioare prevede că 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
structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii.

Art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ
prevede că în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi conţinut ca şi cel
suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept.
Art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ
prevede că, 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, având atribuţii privind gestionarea serviciilor de
interes local asigurând, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația.
Nota internă nr. 17248/10.02.2020 prevede că adresa administrativă (poștală) a Şcolii
Postliceale Sanitare este municipiul Buzău, Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5.
Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. a) din
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ (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), supun aprobării
consiliului local proiectul de hotarâre privind punerea în executare a sentinței civile nr.
169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești.

.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMÂNIA
JUDETUL BUZĂU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU
-Serviciul Resurse Umane, Prognoză,
Organizare şi Colaborare Interinstituţională Nr. 23.912/21.02.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr.
488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de
învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021
Prin referatul de aprobare nr. 66/CLM/21.02.2020, primarul municipiului Buzău supune
dezbaterii și aprobării consiliului local, proiectul de hotarâre privind punerea în executare a
sentinței civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești.
Analizând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul municipiului Buzău am
constatat că a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale în vigoare, respectiv:
- prevederile Sentinței nr. 169/2019 a Curții de Apel Ploiești prin care s-a dispus
suspendarea executării Hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Buzău nr. 21/11.01.2019, a H.C.L.M. Buzău nr. 21/22.02.2019 pentru aprobarea organizării
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2019 2020, a O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019 privind reorganizarea rețelei școlare a județului Buzău,
începând cu anul școlar 2019-2020, în ceea ce privește unitățile de învăţământ preuniversitar
de stat Școala Gimnazială “Ion Creangă” din municipiul Buzău și Școala Gimnazială “General
Grigore Baștan” din municipiul Buzău și a O.M.E.N. nr. 5073/30.08.2019 privind modificarea
O.M.E.N. nr. 3783/29.03.2019, pînă la soluționarea definitivă a cererii având ca obiect
anularea acestora;
- prevederile O.M.E.N. nr. 5756/06.01.2020 pentru punerea în executare a sentinței
civile nr. 169/07.10.2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești;
- prevederile avizului conform nr. 814/05.02.2020, înregistrat la Primăria Municipiului
Buzău sub nr. 16010/06.02.2020 emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău;
- prevederile 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 care prevede că în situaţia în care pe
parcursul anului şcolar sunt emise hotărâri judecătoreşti, rămase definitive, ce vizează reţeaua
şcolară şi implică modificări ale acesteia, acestea vor fi puse imediat în aplicare de către
autorităţile administraţiilor publice locale/consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,

respectiv inspectoratele şcolare la nivelul cărora acestea îşi produc efectele sau de către
Ministerul Educaţiei Naţionale, după caz;
- prevederile art. 19, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările
şi completările ulterioare care prevede că 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
structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ cu
personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în condiţiile legii;
- prevederile art. 14, alin. (5) din Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului
administrativ care prevede că în ipoteza în care se emite un nou act administrativ cu acelaşi
conţinut ca şi cel suspendat de către instanţă, acesta este suspendat de drept;
- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul
administrativ care prevede că, 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, având atribuţii privind gestionarea
serviciilor de interes local asigurând, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind educația;
- prevederile Notei interne nr. 17248/10.02.2020 care prevede că adresa administrativă
a Şcolii Postliceale Sanitare este municipiul Buzău, Cartier Grâng, Aleea Școlilor nr. 5.
Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art. 136, alin. (8), lit. b) din
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ (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) avizăm favorabil
proiectul de hotărâre și propunem adoptarea lui în forma prezentată de către inițiator.
Şef Serviciu,
Gianina-Cristina Dinu
Întocmit,
Florea Androne

