
 

                   Proiect 

             Nr. 200 din 20.09.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

 

de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 privind 

desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul 

Botoşani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _______2022, 

urmare a adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani înregistrată la Consiliul 

Judeţean Botoşani cu nr. 17124 din 15.09.2022, prin care se solicită desemnarea 

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a 

Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani nr. 

17361 din 20.09.2022, privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 

28.01.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul 

Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul 

Botoşani, 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală nr. 17362 

din 20.09.2022, 

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

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

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 4456/2015, privind aprobarea Cadrului general de organizare şi 

funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), 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 doamna/domnul ________________ - consilier județean în locul 

domnului Cornilă Sorin, ca reprezentant al Consiliului Județean Botoșani în Comitetul Local de 

Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani. 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 17 din 28.01.2021 se modifică în 

mod corespunzător. 

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului 

de specialitate, şi persoanele desemnate 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 ________2022  



 
 Nr. 17361 din 20.09.2022 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri,  

 

Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii 

Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 privind desemnarea reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru 

Formare Profesională (CLDPS) din judeţul Botoşani. 

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4456 din 8 

iulie 2015, privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor 

parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, publicat în Monitorul Oficial 

nr. 621 din 14 august 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani actualizează componenţa 

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) 

Botoşani. 

CLDPS este o structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, care a luat 

fiinţă în anul 2002, prin ordin de ministru şi care are atribuţii în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic, funcţionând în sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

Rolul consultativ al CLDPS se exercită prin acţiuni şi măsuri specifice de 

elaborare/monitorizare a documentelor de planificare strategică a ofertei de educaţie şi formare 

profesională prin sistemul de învăţământ profesional şi tehnic la nivel judeţean/local, precum şi 

prin formulare de recomandări şi puncte de vedere, asistenţă şi colaborare în plan judeţean 

vizând domeniul educaţiei, formării profesionale şi dezvoltării resurselor umane. 

Obiectivul general al activităţii CLDPS este de a contribui, prin dialog social şi prin 

antrenarea răspunderii publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi 

acţiunilor concrete în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivelul învăţământului 

preuniversitar cu cerinţele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social şi 

cultural, la nivel judeţean şi local. 

Prin adresa nr. 12081 din 14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

17124 din 15.09.2022, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani solicită actualizarea componenței 

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) 

din judeţul Botoşani. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 au fost desemnați dl. 

Cornilă Sorin și dl. Pătrăuceanu Constantin-Neculai ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională 

(CLDPS) din judeţul Botoşan 

Având în vedere că dl. Sorin Cornilă nu mai are calitatea de consilier județean, se 

impune desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local 

de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul 

Botoşani. 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în 

acest scop. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Doina – Elena Federovici 



 
Direcţia Juridică, Administraţie Publică Locală 

Nr. 17362 din 20.09.2022 

 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

În conformitate cu Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4456 din 8 

iulie 2015, privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor 

parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic, publicat în Monitorul Oficial 

nr. 621 din 14 august 2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani actualizează componenţa 

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) 

Botoşani. 

CLDPS este o structură partenerială consultativă, fără personalitate juridică, care a luat 

fiinţă în anul 2002, prin ordin de ministru şi care are atribuţii în domeniul învăţământului 

profesional şi tehnic, funcţionând în sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean. 

Obiectivul general al activităţii CLDPS este de a contribui, prin dialog social şi prin 

antrenarea răspunderii publice a celor implicaţi, la armonizarea politicilor, strategiilor şi 

acţiunilor concrete în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivelul învăţământului 

preuniversitar cu cerinţele complexe, generale sau specifice ale mediului economic, social şi 

cultural, la nivel judeţean şi local. 

Conform art.8 alin. (1) din Cadrul general de organizare şi funcţionare a comitetelor 

locale de dezvoltare a parteneriatului social, Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi 

cercetării ştiinţifice nr. 4456/2015, CLDPS are o structură multipartită care urmăreşte 

reprezentarea echilibrată numeric a principalelor categorii de parteneri sociali din fiecare 

judeţ/municipiul Bucureşti, astfel: 

a) instituţii şi autorităţi publice, precum: inspectoratul şcolar, Instituţia prefectului, 

consiliul judeţean, consilii locale/primării, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, 

Direcţia pentru agricultură a judeţului, inspectoratul teritorial de muncă, agenţia judeţeană de 

prestaţii sociale; 

b) operatori economici: asociaţii patronale şi operatori economici reprezentativi pentru 

domeniile în care se organizează formare profesională iniţială, Camera de Comerţ şi Industrie; 

c) organizaţii sindicale reprezentative pentru domeniile în care se organizează formare 

profesională iniţială şi organizaţii ale societăţii civile: organizaţii nonguvernamentale, asociaţii 

profesionale, asociaţii ale părinţilor. 

Prin adresa nr. 12081 din 14.09.2022, înregistrată la Consiliul Județean Botoșani cu nr. 

17124 din 15.09.2022, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani solicită actualizarea componenței 

Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) 

din judeţul Botoşani. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 17 din 28.01.2022 au fost desemnați dl. 

Cornilă Sorin și dl. Pătrăuceanu Constantin-Neculai ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Botoşani în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională 

(CLDPS) din judeţul Botoşan 

Având în vedere că dl. Sorin Cornilă nu mai are calitatea de consilier județean, se 

impune desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Comitetul Local 

de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) din judeţul 

Botoşani. 

Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite 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 


