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H O T Ă R Â R E  

privind  desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în  
Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița, 

 pentru anul școlar 2019 - 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere:  

  - Referatul de aprobare nr.  18775/2019 - R din 27.08.2019 al Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 Examinând: 

 - Adresa nr. 2409 din 22.08.2019 a Palatului Copiilor Slobozia, județul Ialomița; 

          - Raportul de specialitate nr. 18859/2019 - D din 28.08.2019 al Direcției 
Coordonare Organizare; 

 - Avizul nr. 19564/2019 - F din 06.09.2019 al Comisiei pentru învăţământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

- Avizul nr. 19607/2019 - N din 06.09.2019 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 
asistenţă socială și familie; 

- Procesul verbal nr. 19793/2019 - J din 10.09.2019  al Comisiei de validare, 

 În conformitate cu: 

          - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 - prevederile art. 15 alin. (3) și (5) din Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5567/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.619/2014 pentru 

aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare; 

          - prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1 Se desemnează doamna Chidu Tudorița în calitate de reprezentant al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor Slobozia, 
județul  Ialomița, pentru anul școlar 2019 - 2020. 

 

Art.2 Pe perioada mandatului, doamna Chidu Tudorița va beneficia de toate 

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislația incidentă în 
vigoare. 

        

 Art.3 Prezenta hotărâre produce efecte începând cu data comunicării până la 

31.08.2020. 

  

 Art.4 Prin grija Secretarului Județului Ialomița, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 şi, spre ştiinţă, Palatului 

Copiilor Slobozia, județul Ialomița și Instituției Prefectului - Județul Ialomița, urmând a 
fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 

PREŞEDINTE, 

VICTOR MORARU 

 

 

 

 

             Contrasemnează pentru legalitate 

                                                                                                                     Secretarul judeţului Ialomiţa, 

                                                                                                                         Adrian – Robert IONESCU 
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