
R O M A N I A 

 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA COSTESTI 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii activității Consorțiului Școlar ”CĂLMĂȚUIUL”, între Școala Gimnazială 
Costești și Școala Gimnazială Gherăseni, județul Buzău 

 

Avand in vedere: 
 Consiliul local al comunei Costesti, judetul Buzau; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Costești înregistrat cu numărul 4089/19.08.2021; 
- raportul de specialitate nr. 4090/19.08.2021 al consilierului juridic din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Costesti,  judetul Buzau; 
-adresa nr. 603/11.08.2021 și nota de fundamentare nr. 602/11.08.2021 ale Școlii Gimnaziale Costești, prin care 
se solicită acordul cu privire la prelungirea activității Consorțiului Școlar ”Călmățuiul” între părțile contractante 
Școala Gimnazială Costești și Școala Gimnazială Gherăseni, județul Buzău; 
-prevederile art. 8 din OMECTS nr. 5488/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și 
funcționarea consorțiilor școlare; 
-contractul de parteneriat nr. 37/20.01.2017; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costești; 
- prevederile art. 129, alin. 7), lit. (a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 197, alin. (1), (2) si (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 

H O T A R A S T E: 

 
Art. 1. Se apobă prelungirea activității activității Consorțiului Școlar ”Călmățuiul” între părțile 

contractante Școala Gimnazială Costești și Școala Gimnazială Gherăseni, județul Buzău pe o perioadă de 5 ani, 
începând cu data de 01.09.2021, prin act adițional la Contractul de parteneriat nr. 37/20.01.2017, conform 
Anexei. 

Art. 2. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Secretarul general al comunei va comunica celor in drept prezenta hotarare. 

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA, 

CHIVU VIOREL                            SECRETAR GENERAL, 

                                  STAN NICOLETA-MONICA  

                                                       
COSTESTI, 31.08.2021 

Nr. 49 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Costești, în şedinţa ordinară din 31.08.2021 cu 
respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 57/2019 cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 
de   12 voturi pentru,  -  vot împotrivă,  -  abţinere, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi        
12 consilieri prezenţi la şedinţă.  


