
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL  LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea și completarea 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,  

cu modificările ulterioare 
 

           Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
           Având în vedere: 
            - referatul de aprobare întocmit de primarul municipiului Buzău, înregistrat 
sub nr.  85/CLM/16.03.2020; 
           - raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Cooperare Interinstituţională nr. 34.277/16.03.2020; 
            -  avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, 
culte, familie și protecție copii;  
          - prevederile H. C. L. Buzău nr. 34/27 februarie 2020 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;                                                                                                                                                                                                                                                                  
         - 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, coroborat cu art. 5, lit. ee)  din O.U.G. 57/2019 
privind Codul administrativ;                                                                                     

 
               În temeiul prevederilor 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 modificarea și completarea 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, cu modificările ulterioare, astfel: 
- doamna consilier local Maria Ionescu se numește în consiliul de 

administrație al Şcolii Gimnaziale “General Grigore Baştan”; 



          -  domnul consilier local George - Aurelian Vlad se numește în consiliul de 
administrație al Şcolii Gimnaziale “General Grigore Baştan”. 
 
           Art. 2.- Se aprobă modificarea și completarea 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, cu modificările, astfel:                                                                                                                                    
            -  domnul consilier local Alexandru Dunel se numește în comisia pentru 
evaluarea și asigurarea calității la Şcoala Gimnazială “General Grigore Baştan”.   
 
           Art. 3.- Anexele nr. 1 și nr. 2 din prezenta Hotărâre înlocuiesc anexele la 

Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019. 
 
            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, 
vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Vasile Murguleț   

 
 

 

 
 
                                                        CONTRASEMNEAZĂ,                                                                            
                                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                               Eduard Pistol  
 
 
 
 
Buzău, 30 martie 2020 
Nr. 68                 
                      
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în ședinţa din data de 30 martie 2020, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 
(1) şi alin. (6), teza a II-a, coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 22 voturi pentru, 0 abţineri și 0 voturi 
împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 22 consilieri prezenţi la 
ședinţă. 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
-PRIMAR- 

Nr. 85/CLM/16.03.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea și completarea 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,  

cu modificările ulterioare 
 
 
             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.  

            Pe baza acestui aviz conform a fost aprobată H. C. L. Buzău nr.  34/27 

februarie 2020 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.  

             



            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, 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. 34.277/16.03.2020 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea și completarea 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, cu modificările ulterioare 
 

             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.  
            Pe baza acestui aviz conform a fost aprobată H. C. L. Buzău nr.  34/27 
februarie 2020 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.  
            Având în vedere cele de mai sus, se impune necesitatea emiterii unei 
hotărâri pentru pentru modificarea și completarea 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, cu modificările ulterioare 



         În conformitate cu prevederile 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      
                  
 
 


