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HOTĂRÂREA NR. 55 
Din 31 Mai 2013 

privind modificarea structurii reţelei şco lare a unităţilor de învăţământ din 
oraşul Buftea, aprobată prin H.C.L. nr.11/26.02.2013 

Având in vedere: 
• Expunerea de motive a domnului Pistol Gheorghe - primar al oraşului Buftea; 
• Raportul de specialitate al serviciului Juridic şi Autoritate Tutelară ; 
• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
• Adresa nr.4572/16.05.2013 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ilfov, înregistrată la 

registratura generală a Primăriei oraşu lui Buftea cu nr. 6572/22.05.2013, prin care ne 
sol icită Hotărârea Consiliului Local privind modificarea structurii reţelei şcolare din 
oraşul Buftea; 

• Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.11/26.02.2013 privind Reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ de stat din oraşul Buftea, Judeţ Ilfov, pentru anul şcolar 2013 
- 2014; 

• Prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art.19 alin. (4), art. 61 alin. (2) din Legea nr.1/2011 , 

privind educaţia natională, cu modificările şi completări le ulterioare şi ale art. 36 alin . (2) şi 
alin. (6) lit. (a) pct. (1 ), din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu 
modificările şi comp letările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art. 45 , alin . (1 ) , articolul 115, alineatul (1 ), litera (b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi comp letările 

ulterioare, 
Consiliu/local al oraşului Buftea, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă modificarea structurii reţelei şco lare a unităţilor de învăţământ din 
oraşul Buftea aprobată prin H.C.L. nr.11/26.02.2013, prin completarea acesteia cu reţeaua 
unităţilor de învăţământ particular din oraşul Buftea, conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local Buftea nr.11/26.02.2013 privind Reţeaua şcolară a 
unităţilor de învăţământ de stat din oraşu l Buftea, judeţ Ilfov, pentru anul şcolar 2013 - 2014 
se va completa corespunzător prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 
prevederilor pr~ - W!1(~ot~râr i , comunicarea acesteia Primarului oraşu lui Buftea, serviciilor 
de specialitat ~ tiYăţ1lo r' .(jl~.învăţământ din oraşul Buftea, Inspectoratu lui Şcolar Judeţean 
Ilfov şi lnstit ţie e~et ~u· ju~eţu lui Ilfov. 
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Anexa nr. 1 la HCL. nr. :["9 din ~l. o.J:t21J1~ 

RETEAUA ŞCOLARĂ A UNITĂTILOR DE ÎNVATAMÂNT PARTICULAR DIN 
' ' ' ORAŞUL BUFTEA PENTRU ANUL SCOLAR 2013-2014 

Denumirea Denumirea Nivelul de Localitatea/ Ordinu l 
Un ităţi i de Persoanei juridice învăţământ Adresa ministru lui de 
învăţământ autorizare 

/acredita re 
Asociaţia centrul de Postliceall Oras Buftea, 49221 
formare profesională, domeniul sănătate şi jud. Ilfov, Str. 31.07.2012 

SCOALA 
orientare, consiliere asitenţă pedagogică, Liceului, nr.5 

POSTLICEALA 
şi plasare a forţei de calificarea 
muncă profesională asistent 

FORMATEMP medical generalist, 
asistent medical 
farmacie 

Asociaţia centrul de Postliceall Oras Buftea, 62391 
SCOALA formare profesională, domeniul economic, jud. Ilfov, Str. 07.11.2011 

POSTLICEALA orientare, consiliere calificarea Liceului, nr.5 
FORMATEMP şi plasare a forţei de profesională agent 

muncă vamal 
S. C. Gradinita cu PRE Oras Buftea, 

GRADINITA program prelungit şi jud. Ilfov, 
PANDA semiintemat Panda 

S.R.L. 
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