
 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  cooperării dintre Consiliul Judeţean Dolj, Liceul 

Tehnologic Special ,,Beethoven” şi SC Ford România SA 

 

Consiliul Judetean Dolj, întrunit în şedinţa ordinară, 

având în vedere referatul de aprobare nr. 32110/21.12.2020 întocmit de 

Direcţia Imagine şi Coordonare Instituţii Subordonate, raportul Serviciului juridic 

nr. 32188/22.12.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate ; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit.e), alin.(7) lit. a), art.182 şi art. 196 alin (1) lit 

a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1. Se aprobă încheierea ,,Contractului de parteneriat pentru formarea 

profesională a elevilor prin învăţământul dual” dintre  Consiliul Judeţean Dolj, 

Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven” şi SC Ford România SA, conform anexei 

la prezenta hotărâre. 

 ART.2. Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  

 

          Nr. ____   Adoptată la data de _______ 2020 

 

 

     PREȘEDINTE,                                                       Contrasemnează, 

   

DORIN COSMIN VASILE                                 SECRETAR  GENERAL  

                                                                                       AL JUDEŢULUI 

                 

                                ANDA NICOLAE 

 

 



DIRECŢIA IMAGINE ŞI COORDONARE  

INSTITUŢII SUBORDONATE 

Serviciul Programe Locale, Relaţii cu Presa,                                             

Imagine şi ONG-uri                                                           

Nr. 32110/21.12.2020 

                                                                                          PREŞEDINTE ,  

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 DORIN COSMIN VASILE 

   

             

REFERAT DE APROBARE 

 

 

 În vederea  pregătirii elevilor prin învăţamântul dual, în anul şcolar 2020-

2021, Liceul Tehnologic Beethoven solicită încheierea unui contract de pregătire 

practică la operatorul economic ,,Ford România SA”, pentru nivelul 3 de 

calificare, conform Cadrului naţional al calificărilor, calificare profesională 

Tinichigiu Vopsitor Auto. 

 Pentru practica organizată la operatorul economic sau în alte locaţii în 

răspunderea acestuia, sunt asigurate condiţiile materiale – utilaje, echipamente, 

materii prime, materiale consumabile, energie şi alte utilităţi - necesare pentru 

formarea elevilor în conformitate cu standardul de pregătire profesională, planul 

de învăţamânt şi curriculumul în vigoare, pentru calificarea vizată, precum şi 

tutori din partea operatorului economic.  

 Cei 10 elevi de clasa a IX-a, care vor participa la programul de pregătire 

practică, vor beneficia de susţinere financiară în cuantum de 250 lei/lună, pe o 

perioadă de 11 luni, din partea operatorului economic partener Ford România 

SA. 

Faţă de cele prezentate, se propune spre aprobare încheierea ,,Contractului 

de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul dual” 

dintre  Consiliul Judeţean Dolj, Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven” şi SC 

Ford România SA. 

    

    DIRECTOR EXECUTIV                                               Întocmit, 

       LARISA RĂDUCAN                                         Neagoe Loredana 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 32188/22.12.2020 

 

 

  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea  cooperării dintre Consiliul Județean 

Dolj, Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven,, și SC FORD România SA 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din 

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

modificările şi completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, 

Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Dolj, Liceul Tehnologic Special 

,,Beethoven,, și SC FORD România SA propus de președintele Consiliului Județean 

Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Județean Dolj, Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven,, și SC FORD 

România SA; 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 

normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare 

este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat 

se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile:  

-art.173 alin. (1) lit. e), alin.(7) lit.a), art.182 și art.196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 

     

     Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 

respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui 

compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre 



dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

        

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier Juridic, 

 

Manea Mioara-Veronica 

 

 










































