
 
 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean 

Buzău în  Consiliile de Administraţie ale instituțiilor de 
învățământ preuniversitar special pentru mandatul 2020 - 2024 

 

 
 

 Consiliul judeţean Buzău; 

 Având în vedere: 
- referatul Preşedintelui Consiliului judeţean Buzău de inițiere a proiectului 

de hotărâre înregistrat sub   nr. 17418/09.12.2020; 
- raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală                          

înregistrat sub nr.17419/09.12.2020; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  

anexate la hotărâre; 
- prevederile art. 4, alin. (2) din Metodologia-cadru de organizare şi 

funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale  

nr. 4619/2014; 
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de 

îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi 

protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale 
din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

- prevederile art. 96 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.173 alin.(1) lit. „f”, şi  art. 182 alin.(1) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. (1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Judeţean Buzău în 

Consiliile de Administraţie ale instituțiilor de învățământ preuniversitar special după 
cum urmează: 

 
1. Liceul Special pentru Deficienţi de    

Vedere Buzău                                  

- Iacob Cristina Iuliana - Alianța  

   PSD–PRO   Buzău; 

 - Ștefu Viorel  -  PNL; 
     - Popa Constantin  -  PMP.  

 



 
 

                    
 

2. Liceul Tehnologic Special pentru        -  Dragomir Ionuț – Alianța PSD – PRO BUZĂU 
    Copii cu Deficienţe Auditive Buzău    - Iuga Ionuț Ciprian - PNL 

                                                    - Popa Constantin - PMP.  
  

  3. Centrului Şcolar de Educaţie     - Petre Mirela - Alianța  PSD – PRO BUZĂU                   
Incluzivă Buzău,                             - Posea Mircea Ciprian - PNL; 

                                                        - Popa Constantin - PMP. 
 

            4. Centrul Şcolar pentru Educaţie                
Incluzivă Rm. Sărat 

    - Stan Sorin – Alianța PSD – PRO BUZĂU                              
-  Alexandrescu Gabriel - PNL 

      -  Popa Constantin - PMP. 
 

                (2) Se desemnează ca  reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău în 

Consiliul de Administraţie al Centrului judeţean pentru resurse şi asistenţă 
educaţională Buzău, domnul Bușcu Alexandru – Alianța PSD – PRO BUZĂU.                               

 
Art.2. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău  

nr. 157/2016 se abrogă. 
 

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 
instituţiilor, autorităţilor publice şi persoanelor interesate, precum şi publicarea 

acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Buzău. 
 

                         
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE- EMANOIL NEAGU 
 

                                                                       

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
                                  

                                          MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  
 
        

Nr. 210 
BUZĂU, 17 DECEMBRIE 2020 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 



 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

            PREŞEDINTE 

    Nr. 17418/09.12.2020 
 

 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind completarea reprezentanților 
Consiliului Județean Buzău în  Consiliile de Administraţie ale 

instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru 
mandatul 2020 - 2024 

 
 

 
   La nivelul judeţului Buzău funcţionează patru unităţi de învăţământ special 

cu personalitate juridică respectiv: 

1.  Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;  

2.  Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău ; 

3.  Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău; 

4.  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Rm. Sărat.   

Finanţarea cheltuielilor materiale şi de investiţii se face de la bugetul judeţului  

Buzău, iar cheltuielile salariale din bugetul de stat – Ministerul Educaţiei şi Cercetării.    

În această situaţie legală este şi Centrul Judeţean pentru resurse 

Educaţionale Buzău. 

În Consiliile de Administraţie, alcătuite din 13 membri, Consiliul Judeţean 

Buzău este reprezentat prin 3 consilieri judeţeni desemnaţi şi un reprezentant al 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău. 

Deşi prin algoritmul politic aplicat, ponderea ar fi revenit grupului politic 

majoritar, propun, ca element de transparenţă şi implicare, ca în fiecare Consiliu de 

Administraţie să fie desemnat câte un consilier judeţean din fiecare grup: Alianţa 

PSD - PRO BUZĂU, PNL şi PMP.                

           Propunerile se vor face în plenul şedinţei. 

 

      
 PREŞEDINTE, 



 
PETRE- EMANOIL NEAGU 

 

 

 
 
         CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
     DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                        PUBLICĂ LOCALĂ 

             Nr. 17419/09.12.2020 
 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind completarea reprezentanților 
Consiliului Județean Buzău în  Consiliile de Administraţie ale 

instituțiilor de învățământ preuniversitar special pentru 
mandatul 2020 - 2024 

 

   
 

    În aplicarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de 

Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 

Ministrului educaţiei nr. 4619/2014, constituirea consiliilor de administrație la nivelul 

fiecărei unități de învățământ se realizează la începutul fiecărui an școlar. 

          Datorită constituirii noului Consiliu Județean, ca rezultat al scrutinului 

electoral din 27 septembrie 2020, este oportună desemnarea reprezentanților 

autorității publice județene în consiliile de administrație la nivelul fiecărei unități de 

învățământ. 

 Consiliile de Administrație, ale unităţilor de învăţământ special, sunt alcătuite  

din 13 membri din care 3 consilieri judeţeni şi un reprezentant al Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Buzău. 

  

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV,  
 

                                                   MIRELA OPREA 

 
 

 


