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

 

 

 

 
 

 H O T Ă R Â R E  
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în  

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul   
Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia 

 
Consiliul Județean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referat de aprobare  nr. 7002/2021 – L din 23.03.2021 a Președintelui Consiliului 

Județean Ialomița; 
Examinând: 
- Adresele nr. 1276 din 18.03.2021, respectiv nr. 1324 din 22.03.2021 ale Școlii 

Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia; 
- Raportul de specialitate nr. 7042/2021 - B din 23.03.2021 al Direcției Coordonare 

Organizare; 
- Avizul nr. 7413/2021 – P din 26.03.2021 al Comisiei pentru învățământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
- Avizul nr. 7509/2021 – H din 29.03.2021 al Comisiei pentru muncă, sănătate, 

asistență socială și familie; 
- Procesul verbal nr.______/2021 - ___ din 30.03.2021 al Comisiei speciale de 

numărare a voturilor în cazul hotărârilor adoptate cu vot secret; 
În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.217/28.12.2020 privind 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru 
anul școlar 2021-2022; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art.11 alin.(4) lit.e) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență nr.75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare; 
 - prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5573 din 07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi special integrat; 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,   

 



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

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 (1) Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia, doamna Beciu Elisabeta, până la finalul 
mandatului 2020-2024 al autoritătii deliberative județene. 
 
 (2) Calitatea de reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în această comisie 
poate înceta înainte de termen ca urmare a încetării anticipate a mandatului de consilier 
județean sau ca urmare a revocării din această calitate. 
 
 Art.2 Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevederi contrare își 
încetează aplicabilitatea. 
 

Art.3 Pe perioada mandatului, persoana nominalizată la art. 1 va beneficia de toate 
drepturile şi va duce la îndeplinire atribuţiile prevăzute de legislaţia incidentă în vigoare. 
 

Art.4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se 
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiinţă, Școlii 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, secțiunea Monitorul Oficial al județului. 
 
 

   PREŞEDINTE,  
                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

              MARIAN PAVEL                                                Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                              ADRIAN ROBERT IONESCU    
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