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 H O T Ă R Â R E  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în  

Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul  
Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița 

 
 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 3814/2021 - T din  15.02.2021 al Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
          - adresa nr. 199 din 11.02.2021 a Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița; 

- Hotărârea Consiliului Județean nr. 32/28.02.2019 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Comisia de Orientarea Școlară și 
Profesională organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița; 

  - Raportul de specialitate nr. 3854/2021 - J din 16.02.2021 al Compartimentului 
Coordonare Societăți,  Servicii și  Instituții Publice Subordonate; 
 - Avizul  nr. 4349/2021 – H din 22.02.2021 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul verbal nr. 4865/2021 - N din 25.02.2021  al Comisiei speciale de numărare 
a voturilor, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 9 alin. (3) din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării 
Ştiinţifice nr. 5.805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea 
şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a 
orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în 
vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 19.01.2017, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de Urgența a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgența a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Doamna Beciu Elisabeta se desemnează reprezentantul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa în Comisia de orientare şcolară şi profesională organizată la nivelul Centrului 
Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița. 

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

drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 5805/2016 privind aprobarea 
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi 
şi/sau cerinţe educaţionale speciale. 

 
 Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean 

Ialomița nr. 32 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Ialomița în Comisia de Orientarea Școlară și Profesională organizată la nivelul Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița. 

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

 
Art.5 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 

comunicată, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1) şi, spre ştiinţă, 
Centrului Judeţean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, Instituției Prefectului – 
Județul Ialomița,  urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea 
”Monitorul Oficial al Județului”. 
 
 

 

PREŞEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

 

 
                                                                                                     
                                                                                                            Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                                                          Secretarul General al Judeţului Ialomiţa 
                                                                                                                           Adrian Robert IONESCU 
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