
MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.4 
 

Privind aprobarea încheierii unui contract de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor prin învățământul dual între Liceul Tehnologic “Brătianu”, 
Municipiul Drăgășani și Operatorul economic (partener de practică) Magnetto 
Wheels Romania 
                                            
                           

Consiliul local al municipiului Drăgăşani întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2021, la care participă un număr de 19 consilieri, din totalul de 19 consilieri în 
funcţie;  
 

Văzând că, prin votul majorităţii, dra consilier, Bărbulescu Ramona Mihaela, a 
fost aleasă preşedinte de şedinţă; 
 

Luând în dezbatere referatul de aprobare al Primarului municipiului Drăgăşani, 
înregistrată sub nr.1669/20.01.2021 şi Raportul de specialitate al compartimentului 
juridic înregistrat sub nr.1670/20.01.2021 prin care se propune aprobarea încheierii unui 
contract de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual 
între Liceul Tehnologic “Brătianu”, Municipiul Drăgășani și Operatorul economic 
(partener de practică) Magnetto Wheels Romania; 
 

Având în vedere: 
- adresa nr. 41/08.01.2021 a Liceului Tehnologic “Brătianu”; 
-  rapoartele de avizare ale Comisiei pentru programe de dezvoltare economico 

socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, 
agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, Comisiei pentru administraţie 
publică locală, juridică, apararea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor 
Comisiei pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive 
şi de agrement şi 

- avizul de legalitate nr.1671/20.01.2021 dat de secretarul general al localităţii 
proiectului de hotărâre; 
 

În conformitate cu prevederile art.25 alin.(4) - (6) și art.332 din Legea nr. 1/2011 
a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile 
Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului dual, aprobată prin Ordinul 
M.E.N. nr.3554/2017; 
 



În temeiul art.129 alin.(2)  lit.d) și e), alin.7 lit.a), alin.(9) lit.a) și art.139 alin.(3) 
lit.h) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 19 voturi 
“pentru”, adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. - Se aprobă încheierea unui contract de parteneriat pentru formarea 
profesională a elevilor, prin învățământul dual, între Liceul Tehnologic “Brătianu”, 
Municipiul Drăgășani și Operatorul economic (partener de practică) Magnetto Wheels 
Romania, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
 

Art.2.  – Se împuternicește primarul municipiului Drăgășani să semneze contractul de 
parteneriat aprobat la art.1. 

 
Art.3.  - Primarul municipiului Drăgăsani, va asigura ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri prin serviciile de specialitate, iar secretarul general al localității 
va asigura aducerea la cunoştinţă publică prin afişare, atât la sediul primăriei, cât și pe site-ul 
propriu al acesteia,  şi o va  comunica Liceului Tehnologic “Brătianu”, Magnetto Wheels 
Romania și Instituţiei Prefectului - Judeţul  Vâlcea. 

 
 
 
 
                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         
                                    CONSILIER,                                                         
                        Bărbulescu Ramona-Mihaela 
                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                  PENTRU LEGALITATE, 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                         jur. Duță Gheorghe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drăgăşani,   28.01.2021 
Red./ Dact:  G.D 
Nr.ex.:4 
 
 
 



 
 


