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

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean 
 de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa 

 
 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr.8216 din 14.09.2016 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, 
 Examinând : 
 - Adresa nr. 1467 din 05.09.2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa; 

- Raportul nr. 8217 din 14.09.2016 al Direcţiei Coordonare Organizare; 
 - Raportul nr. 8344 din 19.09.2016 al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii externe; 

- Procesul verbal nr. 8497 din 22.09.2016  al Comisiei de validare, 
 În conformitate cu: 
 - prevederile art. 32 lit.d) din Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 
tineretului şi sportului nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, 
asistenţa psihoeducaţională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a 
elevilor și a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale; 
 - prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, aprobat prin hotărârea nr.52 din 29.08.2008, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - prevederile Hotărârii nr. 84 din 05.12.2013 a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
privind aprobarea indemnizaţiei de ședinţă pentru membrii Comisiei de Orientare 
Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă                           
Educaţională Ialomiţa; 

- prevederile art.91 alin.(5) lit.a) pct.1 din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 În temeiul art.97 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi 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 Judeţean Ialomiţa în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 
Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa. 

 
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 ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr.6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea școlară și orientarea profesională a 
copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale. 

 
Art.3 De la data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr.83 din 05.12.2013 se abrogă. 
  
Art.4 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 
 
 Art.5 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1, Centrului Judeţean de 
Resurse şi de Asistenţă Educaţională Ialomiţa, precum şi doamnei Popescu Liliana, spre 
ştiinţă, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa. 
 

 
P R E Ş E D I N T E  

 
Victor MORARU 

 
 
 
 

                                                                  Contrasemnează, 
                                                                              Secretarul judeţului Ialomiţa 

                                                                                               Adrian Robert IONESCU 
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