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 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   
Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia 

 
Consiliul Județean Ialomița, 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 13107 din 20.10.2017 a Președintelui Consiliului Județean 

Ialomița; 
Examinând: 
- Adresa nr.3127/17.10.2017 a Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu Slobozia; 
- Raportul nr. 13108 din  20.10.2017 al Direcției Coordonare Organizare; 
- Raportul nr. 13177 din 23.10.2017 al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte, 

tineret, colaborarea cu societatea civilă și relații externe; 
- Raportul nr. 13383 din 24.10.2017 al Comisiei pentru muncă, sănătate, asistență 

socială și familie; 
          - Raportul nr. 13303 din 24.10.2017 al Comisiei economico-financiare și agricultură; 

- Procesul verbal nr. 13513 din 26.10.2017 al Comisiei de validare; 
În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.26/16.02.2017 privind 

organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ special din județul Ialomița pentru 
anul școlar 2017-2018; 

- prevederile art.11 alin.(4) lit.e) și alin.(9) din Ordonanța de Urgență nr.75/2005 
privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.24 alin.(1) și art.31 alin.(4) din Ordinul nr.5777/2016 pentru 
aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul 
preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizați în unitățile de 
învățământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei 
unităților de învățământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018; 

- prevederile art.61 din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (5) lit. a) punctul 1 din Legea 
administrației publice locale  nr. 215/2001 , republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
   

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1  Se desemnează în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Ialomița în 
Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  Liceului 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2017–2018,                     
doamna Condruț Ileana. 
 

Art.2 Pe perioada mandatului, persoanele nominalizate la art. 1 vor beneficia de 
toate drepturile şi vor duce la îndeplinire atribuțiile prevăzute de legislația incidentă în 
vigoare. 
 

Art. 3 Prezenta hotărâre produce efecte de la data comunicării până la 31.08.2018. 
 

Art.4 Prin grija Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se comunică, 
spre ducere la îndeplinire, persoanei nominalizate la art.1 şi, spre ştiință, Liceului 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 
Județean Ialomița. 
 

 

        PREŞEDINTE, 

                                                                     VICTOR  MORARU 

 
 
 
 

           Contrasemnează, 
          Secretarul județului Ialomița 
              Adrian-Robert IONESCU 
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