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PRO1ECT DE HOTARARE /O.,
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean lalomita in
Consiliul de administratie al Centrului Judetean de Resurse .,si
Asistentă Educatională lalomita pentru anul ;scalar 2022 - 2023
Consiliul Judetean lalomita,
Avănd in vedere:
Referatul de aprobare nr. ,,,e6C0-P /2022 - G
din 0 ,9.09.2022 al
Pre5edintelui Consiliului Judetean lalomita;
Examinand:
Adresa nr. 1589 din 31.08.2022 a Centrului Jude ţean de Resurse i Asisten ţă
Educa ţională lalomita;
- Raportul de specialitate nr. X36a/2022 - 6- din 12.- .09.2022 at Directiei

go.6ke.;
- Avizul nr.
/2022 din
.09.2022 al Comisiei pentru inv ăOrnant,
culture', culte, tineret, colaborarea cu societatea
.ş i relatii externe;
- Avizul nr.
/2022 din
.09.2022 al Comisiei pentru munc ă,
s ă n ă tate, asistent ă socială familie;
- Procesul verbal nr.
/2022 din
.09.2022 al Comisiei speciale de
num ărare a voturilor in cowl hot ărarilor adoptate cu vat secret,
Tn conform itate Cu:
prevederile art. 96 din Legea educatiei na ţionale nr. 1/2011, cu modific ările 5i
cornpletările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educa ţiei, cercetă rii, tineretului i sportului
nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 5i functionarea
centre/or judetene/al municipiului Bucure5ti de resurse 5i asistent ă educatională, cu
modifică rile i complet ă rile ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului educa ţiei nr. 5154/2021 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi functionare a consiliilor de administratie din
unităţile de invă tăm ănt preuniversitar;
prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) .ş i alin. (5) lit. a) din Ordonan ţa de Urger-JO a
Guvernului nr, 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările şi completă rile
ulterioare,
Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit, a) din Ordonan ţa de Urgen ţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ă rile i completările ulterioare,
Cod FP -07 -06, Ed.2 vers. I

HOTAR Ă 5TE:
Art.1 Se desemneaz ă doamna/domnul
în calitate de reprezentant al
Consiliului Judetean lalomita in Consiliul de administratie al Centrului Judetean de
Resurse .si Asistent ă Educational(' lalomita pentru anul şcolar 2022 - 2023.
Art.2 Pe perioada mandatului, doamna/domnul
va beneficia de to ate
drepturile va duce la rndeplinire atributiile prev ăzute de legislatia incident(' în vigoare.
Art.3 Prezenta hotăreire produce efecte de la data cornunic ării pan(' la
31.08.2023.
Art.4 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot ărare se
comunică, spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art. 1 şi, spre ş tiintă,
Centrului Judetean de Resurse i Asistenta Educational ă lalomita şi Institutiei Prefectului
- Judetul urmand a fi publicat ă pe site-ul Consiliului Judetean lalomita —
Sectiunea Monitorul Oficial al Judetului.

PRE5EDINTE
MARIAN PAVEL

Avizat,
Secretarul general judetului lalomita
Adrian Robert IONESCU
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REFERAT DE APROBARE
la prolectul de hotără re privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean
lalomita în Consiliul de administratie at Centrului Judetean de Resurse şi Asistentă
Educatională lalomita pen tru anul şcolar 2022 - 2023

Prin proiectul de hotărCire supus dezbaterii se propune desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judetean lalomita în Consiliul de administratie al Centrului Jude ţean de Resurse si
Asisten ţă Educa ţională lalomita pen tru anul scolar 2022- 2023,
Conform art. 99 alin. (4) si (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, Cu modific ările şi
cornpletă rile ulterioare, centrele judetene de resurse şi asistengi educational6 sunt unit ăti
specializate ale Myatt(' mantului preuniversitar, cu personalitate juridic ă, coordonate
metodologic de ins pectoratul şcolar. Aces tea organizează, coordoneazei metodologic,
monitorizeoză şi evaluează nivel judetean activiteiri şi servicii educationale (asistent ă
psihopedagogic ă/psihologică, terapii logopedice, servicii de evaluare, de orientare şcolară şi
profesionată, etc).
Potrivit art. 13 din Regulamentul privind organizarea şi functionarea centre/or judetene
de resurse şi asistenta educational ă, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercet ării,
tineretului şi sportului nr. 5555/2011, cu modific ările şi completările ulterioare, consiliul de
administratie at centre/or jude ţene de resurse si asisten ţă educa ţională functioneaz ă in baza
prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 si ale metodologiei-cadru de organizare ş i de
functionare a consillului de administratie at unit ă tilor de inv ătă meint preuniversitar, aprobată
prin Ordinul ministrului educa ţiei 5154/2021.
Conform prevederilor legate men ţionate, în componen ţa consiliului de administratie al
centre/or jude ţene de resurse i asisten ţă educa ţională face parte i un reprezentant at
consiliului jude ţean, desemnat prin hotăreire a autorit ăţii deliberative.
Centrul Jude ţean de Resurse i Asisten ţă Educa ţională lalomita a solicitat prin adresa
nr. 1589 din 31.08.2022, in aplicarea prevederilor Ordinului nr. 5154/2021, coroborat cu
prevederile Ordinului nr. 5555/2011, desemnarea reprezentantului Consiliului Judepan
lalomita in Consiliul de administratie at aces tel unitti de inv ătămant, pen tru anul ;scalar 2022 2023.
Fată de cele de mal sus, propun consiliului jude ţean să desemneze, printr-o nou ă
hotărare, un reprezentant in Consiliul de administratie al Centrului Jude ţean de Resurse şi

Asistentă Educatională lalomity, care s ă duca la indeplinire atributiile prev ăzute at& de Legeo
educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ă rile 5i completările ulterioare, cat si de Ordinele mai
sus precizate.
Tn respectarea dispozitiilor art. 139 alin. (6) si art. 182 olin. (4) din Ordonanto de Urgent ă
a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările i conipletările ulterioare,
prezentul proiect de hotărare, avand caracter individual cu privire persoone, nu poote fi
adopt& decat prin vot secret.
Avand in vedere că sunt indeplinite conditille de legalitate si de oportunitate, pro pun
Consillului Judetean lalomita ado ptarea hot ărcirli in forma 51 continutul prezentate in proiect.

PRE$ED1NTE
MARIAN PAVEL

Redactat
Teodorescu Gabriela - Virginia
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RAPORT
la proieetul de hotărăre privind desemnarea ttnui reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita îii
Consiliul de Administratie al Centrului Judetean de Resurse şi Asistentă Edueatională Ialomita
pentru anul şcolar 2022-2023
Proiectui de hotărdre supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de
dispozitille art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modific ările si completările ulterioare,
coroborate cu ecle ale Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5154/2021 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare si funetionare a consiliului de administratie din unit ătile de
invătământ preuniversitar, cu modific ările ş i completările ulterioare si art. 12, alin.3 din Ordinului fir.
5555/2011 al ministrului educaliei, cercet ării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regula.mentului
privind organizarea si functionarea centrelor judetene/ al municipiului Bucuresti de resurse si asistent ă
educaţională cu modificările ş i completările ulterioare.
Potrivit normelor generate in domeniu, Consiliul de administratie este organul de conducere at
oricărei unităti de invătământ.
Conform art. 5 din Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 515412021 la inceputul fiec ărui an
scolar, dar nu mai tdrziu de data inceperii cursurilor, eonsiliul de administratie in exercitiu hot ărăste
deelansarea procedurii de constituire a noului consiliu de adrninistratie, iar directorul unit ătii de
invătământ solicita consiliului judetean, in cazul invătărnântului special, desemnarea reprezentantilor
proprii in structura de conducere.
Astfel, Centrul Judetean de Resurse si Asistent ă Educatională Ialomita a solieitat prin adresa nr.
1589/31.08.2022 desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean lalomita in Consiliul de
admini strati e.
De menţionat este faptul c ă, potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) teza a 1I-a si art. 182 alin. (4)
din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific ările si
completările ulterioare, desemnarea reprezentantilor se face prin vot secret, intruat hot ărdrea are
caracter individual Cu privire la persoane.
intrucdt proiectul de hotărdre indeplineste conditiile de legalitate, propunem Consiliului Judetean
lalomita adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

SEF SERVICIU,
Stanch" Mari na
Consilier,
Marcu Georgiana-Elena

CENTRULJUDETEAN DE RESURSE ŞI AS1STENTA
EDUCATIONALA IALOMITA
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Nr. 1589/3 1 08.2022

aitre
Consiliul Judetean Iatomi ţ i

temeiul prevederilor art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificArile şi
completArile ufterioare, O.M.E. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiel

eadru de organizare

functionare a consiliilor de administratie din uniratilede InvatamAnt preuniversitar 0 art. 12, alin. 3 din
ONAECTS 5555/2011 .pentrii aprobarea Regulamentului privind organizarea si funetionarea centrelor
.judetene / al municipiului Bucuresti de resurse si asistentA eclucationald, cu modifickile si corapletkile
ulterioare, vă rugArn s desemnati un reprezentant al Consiliuluiiludetean Ialemila -care
.
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