
         Proiect 

           Nr. 15 din 21.01.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în  

Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2021, 

 

 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 

1024 din 19.01.2021, prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean Botoşani,  

 

 având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 1025 

din 19.01.2021, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, 

culte, activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

 

 în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. g) din Anexa nr. 2 la Regulamentul – 

cadru de organizare și funcţionare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul Ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011,   

 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), alin. (5) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se desemnează domnul Pătrăuceanu Constantin-Neculai ca reprezentant al 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean 

Botoşani. 

  

 Art. 2 Președintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului 

de specialitate, şi persoana nominalizată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

    PREŞEDINTE,                                                   Avizat pentru legalitate: 

      Doina – Elena Federovici                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                            Marcel-Stelică Bejenariu 

 

 

 

 

Botoşani, 

Nr.______ din _________2021 

 



 
Nr. 1024 din 19.01.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului 

Școlar Judeţean Botoşani. 

  

În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 2 la Regulamentul – cadru de 

organizare și funcţionare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011, Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar 

este alcătuit dintr-un număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte: 

    a) inspectorul şcolar general; 

    b) inspectori şcolari generali adjuncţi; 

    c) inspectori şcolari; 

    d) directori/directori adjuncţi de unităţi de învăţământ; 

    e) cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la 

nivelul inspectoratului şcolar; 

    f) reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi; 

    g) reprezentanţi ai autorităţilor locale/judeţene; 

    h) reprezentanţi ai comunităţilor religioase; 

    i) reprezentanţi ai operatorilor economici; 

    j) un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social; 

    k) preşedintele consiliului judeţean al elevilor; 

    l) alţi parteneri sociali. 

Dintre persoanele propuse, consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alege, 

prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, membrii consiliului consultativ. 

Consiliul consultativ se întruneşte, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este 

necesar, la cererea preşedintelui, a inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul 

membrilor acestuia. 

 

Prin constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Judeţean 

Botoşani. 

 

Faţă de cele prezentate, supun spre analiză şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în 

acest scop. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

DOINA – ELENA FEDEROVICI 

 

 



 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală                                              

                  Nr. 1025 din 19.01.2021                                                                 

 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

 

Inspectoratul şcolar judeţean este un serviciu public deconcentrat al Ministerului 

Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, care se organizează la nivelul judeţului şi care 

acţionează pentru realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în domeniul 

învăţământului preuniversitar.  

Consiliul consultativ este un organism care funcţionează pe lângă inspectoratul şcolar 

şi care este consultat asupra următoarelor aspecte: 

a) stabilirea şi punerea în aplicare a politicilor educaţionale la nivelul judeţului; 

b) eficientizarea activităţii inspectoratului şcolar şi a unităţilor din subordine; 

     c) constituirea comisiei de etică a judeţului. Reprezentanţii cadrelor didactice în 

comisia de etică a judeţului sunt numiţi în baza rezultatelor votului consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea consiliului consultativ; 

d) organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, perfecţionarea şi 

modernizarea acestuia; 

e) stabilirea planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare; 

     f) asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

g) relaţiile cu diverşi factori abilitaţi în domeniul educaţiei; 

h) acordarea de distincţii unităţilor de învăţământ şi cadrelor didactice; 

     i) orice alte domenii care decurg din regulamente sau dispoziţii ale ministrului 

educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. 

În conformitate cu art. 3 alin. (1) din Anexa nr. 2 la Regulamentul – cadru de 

organizare și funcţionare a inspectoratelor școlare, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5530/2011, Consiliul consultativ este alcătuit dintr-un 

număr impar de membri, maximum 31, din care fac parte: 

    a) inspectorul şcolar general; 

    b) inspectori şcolari generali adjuncţi; 

    c) inspectori şcolari; 

    d) directori/directori adjuncţi de unităţi de învăţământ; 

    e) cadre didactice de prestigiu, propuse de către consiliile consultative de specialitate de la 

nivelul inspectoratului şcolar; 

    f) reprezentanţi ai părinţilor, propuşi de către asociaţiile de părinţi; 

    g) reprezentanţi ai autorităţilor locale/judeţene; 

    h) reprezentanţi ai comunităţilor religioase; 

    i) reprezentanţi ai operatorilor economici; 

    j) un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social; 

    k) preşedintele consiliului judeţean al elevilor; 

    l) alţi parteneri sociali. 

Consiliul consultativ este numit, în baza rezultatelor votului consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar, prin decizie de către inspectorul şcolar general. 

Modificarea componenţei va fi reglementată de regulamentul propriu, elaborat şi aprobat de 

consiliul de administraţie, conform prezentului regulament-cadru. 

Consiliul consultativ al inspectoratului şcolar se organizează şi funcţionează în baza 

unui regulament propriu, elaborat şi aprobat de consiliul de administraţie al inspectoratului 

şcolar.   



Consiliul consultativ se întruneşte, de regulă, semestrial sau ori de câte ori este 

necesar, la cererea preşedintelui, a inspectorului şcolar general sau a două treimi din numărul 

membrilor acestuia. 

Având în vedere constituirea noului Consiliu Județean se impune desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul Consultativ al Inspectoratului 

Școlar Judeţean Botoşani. 

Faţă de cele prezentate considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean Botoşani a 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

 

Amalia Marian 

 

 

 


