
  

PROIECT                                          

                                          ROMÂNIA                          

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea solicitării Inspectoratului Școlar 
Județean Buzău de tipărire a unei broșuri pentru 

promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul 
unităților de învățământ din județul Buzău 

       
 

 Consiliul Judeţean Buzău; 

 Având în vedere:  

-   referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 7331/02.05.2022; 

-   raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub   

nr. 7332/02.05.2022; 

- avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 

-   adresa Inspectoratului Școlar Județean Buzău, înregistrată la  

nr. 3051/2022;  

-   Decizia Inspectorului Școlar General nr. 2462/2020 privind 

constituirea Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

Local Buzău; 

-   Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr. 7/2022 privind 

aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2022; 

- Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 4456/2015 

privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a 

structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi 

tehnic,  

 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „d”, alin.(5) lit. „a” și art.182 

alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                     HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă alocarea din bugetul județului Buzău pe anul 2022 a 

sumei de 12.500 lei pentru tipărirea unui număr de 2500 broșuri pentru 

promovarea învățământului profesional și tehnic la nivelul unităților de 

învățământ din județul Buzău. 

 

 

 



  

 

 

 

Art.2. După adoptarea hotărârii, Direcția economică prin Biroul gestiuni 

și aprovizionare din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Buzău va 

iniția procedura de achiziție a serviciului de tipărire a broșurii menționate la 

art.1 și va achita contravaloarea aferentă. 

 

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 

hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor 

interesate precum și publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Buzău. 

 

                                       

 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 

              AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

             MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREŞEDINTE 

  NR.  7331/02.05.2022           
 

 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei 
broșuri pentru promovarea învățământului profesional și 

tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău 
       

 

În baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Științifice 
nr.4456/2015 privind Cadrul general de organizare și funcționare a 

structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic 

s-a constituit Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social (CLDPS), 
în baza Deciziei nr.2462/2020 a Inspectorului general al Inspectoratului 

Școlar Județean Buzău, structură partenerială consultativă care funcționează 
în sprijinul acestei instituții publice. Din componența CLDPS Buzău face parte 

și reprezentantul Consiliului Județean Buzău. 
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 Inspectoratului Școlar Județean Buzău, înregistrată la nr. 

3051/25.03.2022, se solicită autorității publice județene sprijinul financiar 
pentru tipărirea unei broșuri în scopul promovării ofertei de școlarizare în 

învățământul profesional și tehnic pentru anul școlar 2022-2023, într-un tiraj 

de maxim 3.000 exemplare. De asemenea, se menționează faptul că această 
broșură va fi distribuită elevilor din clasa a VIII-a din unitățile de învățământ 

din județul Buzău, prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Buzău.  
Mai menționez faptul că și în anii precedenți Consiliul Județean Buzău a 

sprijinit financiar tipărirea acestei broșuri. 
Având în vedere calitatea Consiliului Județean Buzău de reprezentare în 

CLDPS Buzău și în baza atribuțiilor Președintelui Consiliului județean 
prevăzute de art.191 alin.(6) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvenului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, propunem alocarea sumei de 12.500 lei pentru achiziționarea 

serviciului de tipărire a 2.500 exemplare din broșura menționată, sumă 
corespunzătoare ofertei de preț cea mai mică.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE - EMANOIL NEAGU 
 
 
 



  

          CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU                                         
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE  

                  PUBLICĂ LOCALĂ    
           NR.   7332/02.05.2022     

 

 

 

RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării 

Inspectoratului Școlar Județean Buzău de tipărire a unei 
broșuri pentru promovarea învățământului profesional și 

tehnic la nivelul unităților de învățământ din județul Buzău 
       

 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de către Preşedintele Consiliului 

Judeţean Buzău precizăm că este oportună elaborarea acestui proiect de 

hotărâre care vizează aprobarea sprijinului financiar pentru tipărirea unei 

broșuri în scopul promovării ofertei de școlarizare în învățământul profesional 

și tehnic pentru anul școlar 2022-2023, care va fi distribuită elevilor din clasa 

a VIII-a din unitățile de învățământ de pe teritoriul județului Buzău. 

De altfel, dezvoltarea învățământului profesional și tehnic reprezintă o 

prioritate în toate documentele strategice ale României, fiind și o cerință 

stringentă a pieței forței de muncă.  

În baza atribuțiilor legale din domeniul învățământului, stabilite în 

sarcina autorității publice județene, susținem adoptarea hotărârii în forma 

prezentată de către inițiator.  

           

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

OPREA MIRELA 

 

 


