
 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului Consiliului Judeţean Dolj 

ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Județean  

de Resurse și Asistență Educațională Dolj   

 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

  având în vedere referatul de aprobare al Direcției Imagine și Coordonare 

Instituții Subordonate, Biroul Coordonare, Monitorizare Instituţii Subordonate, 

înregistrat sub nr. 22034/02.09.2022, raportul Serviciului juridic nr. 

22360/06.09.2022, adresa nr. 1520/22.08.2022 a Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Dolj, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu nr. 

21197/23.08.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate,     

  în baza art. 12 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011 – pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

Municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și 

completările ulterioare, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

          Art. 1 – Se numește dl/dna ………………………,  reprezentant al 

Consiliului Judeţean Dolj, ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, pentru anul școlar 2022 - 

2023. 

 Art. 2  – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj, Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj şi persoana nominalizată la 

art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

  

 



 

 

 Art. 3 – Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Județean de Resurse 

și Asistență Educațională Dolj și persoanei nominalizate la art. 1. 

 

 

 

Nr._______                 Adoptată la data de _______2022 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ 

                    SECRETAR GENERAL 

                AL JUDEȚULUI, 

 

   DORIN-COSMIN VASILE        CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSILIUL  JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECȚIA IMAGINE ȘI COORDONARE 

INSTITUŢII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare, Monitorizare  

Instituții Subordonate 

Nr. 22034/02.09.2022 

                                      

 

 

                                                                                            PREŞEDINTE, 

 

                                                                                 DORIN-COSMIN VASILE 

  

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Dolj ca membru în Consiliul de Administraţie  

al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj   

 

 

 

 

 Potrivit prevederilor art. 12 alin. (3) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al 

Municipiului București de resurse și asistență educațională, cu modificările și 

completările ulterioare, ,,Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un 

număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din care fac parte: 

    a) directorul CJRAE/CMBRAE; 

    b) un reprezentant al consiliului judeţean/local; 

    c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru 

CMBRAE; 

    d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică; 

    e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar; 

    f) un reprezentant al mediatorilor şcolari; 

    g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar 

general; 

    h) cadre didactice. 

 

 



 

 

 

 Prin adresa nr. 1520/22.08.2022, înregistrată la Consiliul Județean Dolj cu 

nr. 21197/23.08.2022, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Dolj a solicitat desemnarea unui reprezentant al consiliului judeţean în cadrul 

consiliului său de administrație, pentru anul școlar 2022 - 2023. 

 Având în vedere aspectele expuse, propunem spre aprobare proiectul de 

hotărâre anexat. 

 

 

 

 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                              

                   Larisa Răducan                                              

 

 

 

   

 

 

 

Întocmit, 

Ema Stancovici 

 

 

 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administraţie Locală 

 Nr. 22360/06.09.2022                                                                                  VIZAT                                                    

  DIRECTOR EXECUTIV 

 

             Adriana- Cristina VĂRGATU 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

           asupra proiectului de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului 

Județean Dolj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Dolj 

 

 

        În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Dolj, 

a analizat proiectul de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Dolj în 

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: numire reprezentant în consiliul de administrație 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.  

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-  art. 12 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului 

și sportului nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al Municipiului București de resurse și asistență educațională, cu 

modificările si completările ulterioare; 

-  art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182  si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţa a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului juridic: nu este cazul. 

4 )       Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

        

        AVIZAT,                                                                                          ÎNTOCMIT, 

  Șef Serviciu Juridic        Consilier juridic 

                                                                                                                                                                                                      

       Daiana Stoica                                                                                    Marius Petrescu 




