
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

 CONSILIUL LOCAL  

 

 

 H O T Ă R Â R E  

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 

privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din 

municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare 

 

         Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 

         Având în vedere: 

         - adresa doamnei Andreea-Larisa Lepădatu înregistrată la Primăria municipiului Buzău 

la nr. 31.510/10.03.2020;   

- prevederile O.M.E.N. nr. 3238/12.02.2020 privind acordarea autorizației de funcționare 

provizorie  S.C. Bio Natura Organic S.R.L. din municipiul Buzău pentru unitatea de învățământ 

preuniversitar particular Grădinița  cu program prelungit  "Erino Kindergarten" din municipiul 

Buzău;                                                                                                                                                                                                   

- avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 2.787/25.03.2020 

înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 38.635/27.03.2020; 

- referatul de aprobare primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr.  

116/CLM/10.04.2020; 

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Prognoză, Organizare şi 

Cooperare Interinstituţională nr. 42783/10.04.2020; 

-  avizul comisiei pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și 

protecție copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile art. 22, alin. (1) și art. 61, alin. (1), lit. c) și alin. (2)  din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           - prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ.                                                                                                   

           În temeiul prevederilor 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 completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 

2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul 

Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare, prin introducerea unității de 

învățământ preuniversitar particular Grădinița  cu program prelungit  "Erino Kindergarten", cu 

sediul în municipiul Buzău, strada Mesteacănului nr. 1. 

 

Art. 2.- Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru 

anul şcolar 2020 - 2021, astfel completată, 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, unitatea de învăţământ preuniversitar  particular Grădinița  cu 

program prelungit  "Erino Kindergarten" şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PREȘEDINTELE  ŞEDINŢEI, 

consilier local Vasile Murguleț  
     

                                                                                                                             
                                                                                           
 
 
                                                   
                                                                                                                                                                
                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                          SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                                                                                            Eduard Pistol 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 29 aprilie 2020   
Nr. 86 
 
 
 

Această Hotărȃre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în ședinţa din 

data de 29 aprilie 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, 0 

abţineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie și 20 consilieri prezenţi 

la ședinţă. 



 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL  BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
    - PRIMAR - 

Nr. 116/CLM/10.04.2020 
     
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotarâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 

30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  

preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările 

ulterioare 

 

 
 Potrivit  art. 22, alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, sistemul naţional de învăţământ preuniversitar este constituit din 

ansamblul unităţilor de învăţământ de stat, particulare şi confesionale autorizate/acreditate, 

potrivit prevederilor art. 61, alin. (1), lit. c), reţeaua şcolară este formată din totalitatea 

furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu, iar potrivit prevederilor alin. (2), 

reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 

către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. 

           Prin adresa cu nr. 31.510/10.03.2020, doamna Andreea-Larisa Lepădatu a solicitat 

întroducerea în  rețeaua unităților de învațamânt preuniversitar pentru anul școlar  2020-2021 a 

Grădiniței cu program prelungit  "Erino Kindergarten", cu sediul în municipiul Buzău, strada 

Mesteacănului nr. 1.                                                                                             

Inspectoratul Școlar Județean Buzău a emis avizul conform de cu nr. 2787/25.03.2020 

înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 38635/27.03.2020. 

Comisia pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție 

copii a Consiliului Local al Municipiului Buzău a avizat proiectul de hotărâre.    

O.M.E.N. nr. 3238/12.02.2020 prevede acordarea autorizației de funcționare provizorie  

S.C. Bio Natura Organic S.R.L. din municipiul Buzău pentru unitatea de învățământ 

preuniversitar particular Grădinița  cu program prelungit  "Erino Kindergarten" din municipiul 

Buzău.                                                                                                                                                        

Având în vedere prevederile 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.  22, 

alin. (1) și art. 61, alin. (1), lit. c) și alin. (2)  din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, supun aprobării consiliului local proiectul de hotarâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind 

aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din municipiul Buzău 

pentru anul şcolar 2020 - 2021, cu modificările ulterioare, în forma prezentată în anexă. 

 

                                                                   PRIMAR, 

Constantin Toma 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL  BUZĂU 
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

-Serviciul Resurse Umane, Prognoză, 
Organizare şi Colaborare Interinstituţională - 

Nr. 42783/10.04.2020 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 

30 ianuarie 2020 privind aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  

preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările 

ulterioare 

 

 
Prin referatul de aprobare nr. 116/CLM/10.04.2020, primarul municipiului Buzău 

supune dezbaterii și aprobării consiliului local proiectul de hotarâre la proiectul de hotarâre 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind 

aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din municipiul Buzău 

pentru anul şcolar 2020 – 2021, cu modificările ulterioare. 

            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. 22, alin. (1) și art. 61, alin. (1), lit. c) și alin. (2)  din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

           - prevederile avizului conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr.  

2787/25.03.2020 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 38635/27.03.2020; 

           - prevederile art. 129, alin. (2), lit. d)  și  alin. (7), lit. a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul 

administrativ.       

 Comisia pentru învățământ, sănătate, activități social-culturale, culte, familie și protecție 

copii a avizat proiectul de hotărâre.  
            Hotărârea Consiliului Local Buzău nr. 8 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul şcolar 

2020 – 2021 a fost modificată prin Hotărârea nr. 34 din 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 prezentate mai sus, adresa doamnei Andreea-Larisa Lepădatu cu 

nr. 31.510/10.03.2020, avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Buzău cu nr. 

2787/25.03.2020 înregistrat la Primăria Municipiului Buzău sub nr. 38635/27.03.2020 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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