HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în
Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia
pentru anul școlar 2019 - 2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 18783/2019 T din 27.08.2019 a Preşedintelui
Consiliului Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Adresa nr. 2202 din 20.08.2019 a Liceului Tehnologic Special ”Ion
Teodorescu” Slobozia;
- Raportul de specialitate nr. 18861/2019 – Z din 28.08.2019 al Direcţiei
Coordonare Organizare;
- Avizul nr. 19562/2019 - D din 06.09.2019 al Comisiei pentru învăţământ,
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe;
- Avizul nr. 19604/2019 – X din 06.09.2019 al Comisiei pentru muncă,
sănătate, asistenţă socială și familie;
- Procesul verbal nr. 19787/2019 - J din 10.09.2019 al Comisiei de validare,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13 din 31.01.2019
privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia
în Şcoala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia şi organizarea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar
2019 -2020;
- prevederile art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile art. 96 alin. (2^1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului special şi special integrat;
- prevederile art. 4 alin. (2) lit. b) din Anexa la Ordinul ministrului educației
naționale nr. 4.619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
Cod FP – 07 -06, ed. 2 vers.0

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se desemnează în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean
Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu”
Slobozia, pentru anul școlar 2019 – 2020, următoarele persoane :
- Domnul Prepeliță Constantin;
- Domnul Popa Marin.
Art. 2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia
de toate drepturile şi vor duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislația
incidentă în vigoare.
Art. 3 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării până la
31.08.2020.
Art. 4 Prin grija Secretarului Judeţului Ialomiţa, prezenta hotărâre se va
comunica spre ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă,
Şcolii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Ialomiţa, Instituţiei Prefectului- Judeţul
Slobozia, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.
PREŞEDINTE,
VICTOR MORARU

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Adrian-Robert IONESCU
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