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PROIECT DE HOTARAiRE Ni?. 	  

privind modificarea Hot ă riirii Consiliului Judelean Ialomita nr. 170 din 30.08.2022 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Ialomita în Consiliul de administratie al $colii 

Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slohozia pentru anul ş colar 2022 -2023 

ROMANIA 

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 

Slobozia - Pia;a RevoluTiei Nr 1 

Consiliul Judeţ ean Ialorniţ a, 
Av ă nd in vedere: 

Referatul de aprobare nr.01#1/ ,944'--A-  din  04.41,  .2022 a Preş edintelui Consiliului 
Judeţ ean Ialomita, 

Examin ă nd; 
- Hot ă ră rea Consiliului Judetean lalomita nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea 

reprezentantilor Consiliului Judeţ ean Ialomiţa in Consiliul de administratie al Scorn 
Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul ş colar 2022 — 2023; 

- Dispozi tia Presedintelui Consiliului Judetean lalomiţa nr. 400 din 27.09.2022 privind 
transferul doamnei Roca Doina-Venera, la cerere, din functia publică  de execu ţ ie de 
cons/her, clasa I, grad profesional superior, gradaţ ia 5, in cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judetean Ialornita, Direcţ ia Investiţ ii ş i Servicii Pub/ice, Serviciul Unitate 
Implementare Pro iecte, Compartiment Infrastructură  Mediu si Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilită ti Pub/ice, in functia publică  de executie de consilier, clasa 1, grad 
profesional superior, in cadrul Agenţ iei pen tru Protecţ ia Mediului Ialomiţ a, Serviciul 
Monitorizare Laboratoare; 

- Raportul nr. 	.2,04.1—C din 04. /I  .2022 al Compartimentului Coordonare 
Societ ăţ i, Instituţ ii i Servicii • ublice Subordonate; 

- Avizul nr. 	  din 	.2022 al Comisiei pen tru invăţă m ă nt, cultur'd , 
culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă  ş i reiaţ ii externe; 

- Avizul nr. 	 din 	2022 al Comisiei pentru munc ă , să nă tate, 
asistentă  social ă  ifamilie; 

- Procesul verbal nr. 	din 	2022 al Comisiei de validare, 
In conform itate cu: 

- prevederile art. 173 alin.(1) lit. d) ş i alin. (5) lit, a) din Ordonanta de Urge* a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederile art. 96 al/n. (2^1) lit. b) din Legea educaţ iei naţ ionale nr. 1/2011, cu 
modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţ iei, cercetă rii, tineretului ş i sportului nr. 
5573/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare a invcită mantului 
special ş i special integrat; 

- prevederile art. 4 alin. (3) lit. b) si art. 5 al/n. 2 lit, a) din Anexa Ordinul ministrului 
educatiei nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare ş i functionare 
consiliilor de administratie din uniteitile de inwitamcint preuniversitar, 
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prevederile art. 47 alin. (4), art. 59 - art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică  legislativă  pen  tru elaborarea actelor normative, republicată , cu  mod  ifică rile ş i  
completă rile ulterioare; 

- prevederile art. 45 — art. 47 din Regulament de organizore ş ifuncţ ionare a Consiliului 
Judetean Iaiomiţ a, aprobat prin Hotă rarea Consiliului Jude lean lalomita nr. 46 din 30.03.2021, 
Cu  modifică rile  i completă rile ulterioare, 

In temeiul art. 196 aim. (1) lit, a) din Ordonanţ a de Urge* a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 

HOT4R Ă $TE: 

Art. I Art. 1 al Hotdrdrii Consiliului Judeţ ean Ialomiţa nr. 170 din 30.08.2022 privind 
desemnarea reprezentantilor Consiliului Judeţean Ialomiţ a în Consiliul de administraţ ie al 
Ş colii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul scolar 2022 — 2023, se 
modified in sensul 
ROSCA DOINA VENERA se inlocuieste cu 	  

Art. II Celelalte prevederi ale Hotă rdrea Consiliului Judelean Ialomira nr. 170 din 
30.08.2022 privind desemnarea reprezentanţ ilor Consiliului Judeţ ean Ialomi,ta in Consiliul de 
administraţ ie al $colli Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul scalar 
2022 — 2023, ramdn în vigoare. 

Art. III Prezenta hotă rdre produce efecte de la data comuniairii. 

Art. IV Prin. grija Secretarului General al Judeţ ului Ialomiţ a, prezenta hotă rdre se va 
comunica spre ducere la indeplinire, persoanei nominalizate la art.! ş i, spre stiinţă , 
Profesionale Speciale „Ion Teodorescu" Slobozia, Instituţ iei Prefectului- Judeţ ul 
urmand să Je publicată  pe site-ul Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a, secţ iunea "Monitorul Oficial 
al Judeţ ului Ialomiţa". 

PRE5EDINTE 
MARIAN PAVEL 	 Avizat, 

Secretarui general judefului lalomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 
T. G.  
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din)4, 	.2022 

REFERAT DE APR OBARE 
la proiectul de hotetriire privind modificarea Hotdrarii Consiliului Judefean Ialomila 

nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentan ţ ilor Consiliului Jude ţean Ialomita 
in Consiliul de administra ţ ie al Scolii Profesionale Speciale 
"Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anal ,ycolar 2022 - 2023 

Prin  pro iectul de hoteirdre supus dezbaterii se propune modificarea Hotcirdrii Consiliului 
Juderean Ialornita nr, 170 din 30.08.2022 privind desemnarea reprezentanţ ilor Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a in Consiliul de administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" 
Slobozia, pentru anul scolar 2022 - 2023. 

Conform prevederilor Legii educa ţ iei naţ ionale nr. 1/2011, Cu modOccirile ş i completeirile 
ulterioare si ale Ordinului ministrului educaţ iei, cercetetrii, tineretului ş i sportului nr. 5573/2011, 
"inveiţ iimetntul special ş i special integrat se realizeazei pe baza principiilor invciteimantului 
democratic, a accesului tuturor copiilor la once forma de educaţ ie, a dreptului la educatie 
diferenticitei si la pluralism educational, a dreptului lct educaţ ie la toate nivelurile, indiferent de 
condiţ ia socialei sau materialei, de sex, raset, naţ ionalitate, apartenenţ ii politică  on religioasei sau 
vreo altei ingreidire ce ar putea constitui o discriminare". 

Prin Hoteirdrea Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea 
reprezentanţ ilor Consiliului Judeţ ean Ialomiţ a in Consiliul de administraţ ie al Scolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia, pentru anul Kolar 2022 — 2023, in aplicarea prevederilor 
art. 4 (-din. (3) lit. b) si art. 5 alin. (2) lit, a) din Anexa in Ordinul rninistrului cduca ţ iei nr. 
5154/2021 pentru aprobareci Metodologiei-cadru de organizare ş i functionare a consiliilor de 
administraţ ie din uniteiţ ile de inveiţ eim ant preuniversitar, au fast desemnate ca rnembri doamnele 
Gheorghe Luiza ,5"tefania i Roca Doina Venera, functionari publici in cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean lalornita 

Conform Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 400 din 27.09.2022 
doanmei Ro ş ca Doina- Venera, i s-a aprobat cererea de transfer din funclia publică  de 
execuţ ie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, in cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Ialomiţ a, Directia Investitii ş i Servicii Pub/ice, Serviciul 
Unitate Implementare Proiecte, Compartiment Infrastructurii Mediu ş i Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utiliteiţ i Pub/ice, functia public ă  de executie de consilier, clasa 1, 
grad profesional superior, in cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Serviciul 
Monitorizare Laborato are. 



Ft-0 de cele de rnai sus, propun desernnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean 
Icdornita in Consiliul de adininistratie al Liceului Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia, 
pen tru anal ş colar 2022 - 2023. 

In respectarea dispozitiilor art. 139 alin.(6) teza a II-a ş i art. 182 al/n. (4) din Ordonanta 
de Urgentci a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prezentul proiect de hotdrdre, 
avdnd caracter individual en privire la persoane, nu poate fi adop tat decdt prin vot secret. 

Avdnd  in vedere c ă  sunt indeplinite condi tide de legalitate ş i de oportunitate, propun 
Consiliului Judetean Ialornita adoptarea hottirdrii în forma ş i continutul prezentc-Ite in proiect. 

PREsSEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Redactat, 
Teodoreseu Gahriela - Virginia 



Consilier, 
Bratu Ani 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hot ă rare privind modificarea Hot ă rilri Consiliului Judetean nr. 170 din 

30.08.2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Ialomita în Consiliul de 
administratie al Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia pentru anul scolar 2022 — 

2023 

Proiectul de hot ă rare supus spre aprobare este fundamentat, din punct de vedere legal, de 
dispozitiile art. 96 din Legea educa ţ iei nationale nr. 112011, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, 
coroborate cu cele ale Ordinului fir. 557312011 al ministrului educatiei, cercet ă rii, tineretului ş i sportului 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare ş i functionare a inv ăţă mă ntului special ş i special integrat 
ş i ale Ordinului ministrului edueatiei nationale nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-eadru de 
organizare ş i functionare a consiliului de administratie din unit ă tile de invă tă mânt preuniversitar, cu 
modifică rile ş i completă rile ulterioare. 

Potrivit normelor generale in domeniu, Consiliul de administratie este organul de conducere al 
oric ă rei unită ti de invă tă mă nt, inclusiv pentru inv ă tă mântul special ş i special integrat. 

Conform art. 5 din Ordinul ministrului educa ţ iei nationale nr, 5154/2021 la inceputul fiec ă rui an 
ş colar, dar nu mai tarziu de data ineeperii cursurilor, consiliul de administratie în exercitiu hot ă răş te 
declan ş area procedurii de constituire a noului eonsiliu de administratie, iar directorut unit ă tii de 
invă tă mant solicit ă  consiliului judetean, in eazul invă tă mântului special, desemnarea reprezentantilor 
proprii in struetura de conducere. 

In eadrul eonsiliului de administratie Scolii Profesionale Speciale "Ion Teodorescu" Slobozia 
este desemnat un reprezentant al Consiliului Judetean Ialomita, iar în anul ş eolar 2022- 2023 a fost 
desemnat ă  d-na Ro ş ca Doina Venera 

Prin Dispozitia nr. 400/27.09,2022 d-na  Roca Doina Venera a fost transferat ă  în cadrul 
Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomi ţ a, astfel ineetand raportul de mimed cu Consiliului Judetean 
lalomita, drept urmare se impune modificarea hot ă rdrii nr. 170 din 30.08.2022 privind desemnarea 
reprezentantilor Consiliului Judetean Ialomita in Consiliul de administratie al Seolii Profesionale 
Speciale "Ion Teodorescu" S1obozia pentru anti] ş colar 2022 — 2023. 

De men ţ ionat este faptul c ă , potrivit prevederilor art. 139 alin. (6) teza a II-a ş i art. 182 ann. (4) 
din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Cu modif1c ă rile ş i 
completă rile ulterioare, desemnarea reprezentantilor se face prin vot secret, intruck hot ă ră rea are 
caracter individual cu privire la persoane. 

Fată  de cele de mai sus, consider ă m că  actele normative invocate fundamenteaz ă  din punct de 
vedere at legalit ăţ ii proiectul de hot ă rke ş i că , prin reprezentantii s ă i, Consiliul Judetean Ialomita va 
contribui la buna organizare ş i desfăş urare a activit ă tii din inv ă tă rnantul special. 

Director Executiv Adjunct, 
Stanciu Mariana 
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