
Cod FP -07-06, Ed. 2 vers.0 

 

 

 

 
 

H O T Ă R Â R E   

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în  
Comisia de Orientare Școlară și Profesională organizată la nivelul  
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița 

 

 Consiliul Județean Ialomița, 

 Având în vedere: 
 -Expunerea de motive nr. 3552/2019 - J din 18.02.2019 a Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița, 

 Examinând : 
 -Adresa nr. 1041 din 05.02.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Ialomița; 

 -Hotărârea Consiliului Județean nr. 28/16.02.2017 privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientarea Școlară și 
Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și de Asistență 
Educațională Ialomița; 

   -Raportul nr. 3553/2019 – X din 18.02.2019 al Direcției Coordonare Organizare; 

-Raportul nr. 4167/2019 – F din 26.02.2019 al Comisiei pentru învățământ, 
cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 

-Procesul verbal nr. 4414/2019-R din 28.02.2019  al Comisiei de validare al 

Consiliului Județean Ialomița, 

 În conformitate cu: 

 -prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordinul nr. 5805 din 23 noiembrie 2016,  

privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea 
încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale 

a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării 
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

 -prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 -prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean 

Ialomița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 3 din 19.01.2017, cu 

modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;  
-prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.1 din Legea administrației publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 Se desemnează doamna Beciu Elisabeta în calitate de reprezentant al 

Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 
Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Ialomița. 

 

Art.2 Pe perioada mandatului, doamna Beciu Elisabeta va beneficia de toate 

drepturile și va duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de Legea educației naționale nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 5805/2016 privind 

aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 
copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor 

cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu 
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale. 

 

Art.3 De la data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 

nr.28 din 16.02.2017 se abrogă. 

  

Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 
comunicării. 
 

 Art.5 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1, Inspectoratului Școlar 
Județean Ialomița, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, 

precum și doamnei Beciu Elisabeta, spre știință, urmând a fi publicată pe site-ul 

Consiliului Județean Ialomița. 

 

 

PREŞEDINTE  

VICTOR MORARU 
 

 

 

 

                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                               Secretarul județului Ialomița 

                                                                                                                         Adrian Robert IONESCU 
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