
ROMÂNIA                                                                                                           

JUDEŢUL  

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                         

                                                                              

                     

                                                               HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară 

și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea  

capacității administrative și achiziții publice, Direcţia buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj şi Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj; 

-    Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe; 

      -    Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate şi asistenţă socială; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învăţământ, cultură, culte; 

-  Adresa nr. 1758/28.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 7200/29.05.2020, 

prin care Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a transmis Nota de 

fundamentare privind indemnizația de ședință a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și 

Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj; 

- Prevederile art.50 alin.(1) și (2), art.99 alin.(5) și art.110 alin.(3) din Legea educației naționale 

nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.2 alin.(2), art.8, art.9 alin.(3) și (8), ale art.87 alin.(1) și art.89 alin.(1) și (7) din 

Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și 

intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a 

orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în 

vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, al 

Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătății 

și Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

- Decizia nr.47/2020, emisă de Inspectorul Școlar General al judeţului Gorj la data de 

31.01.2020, prin care a fost modificată componența Comisiei de Orientare Școlară şi 

Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educațională Gorj; 

- Prevederile art.173 alin.(1) lit. d) și alin.(5) lit. a)  din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

În baza art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. (1) Se stabilește indemnizația de ședință, ca formă de remunerare a membrilor Comisiei 

de Orientare Școlară și Profesională (COSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj, în cuantum de 265 lei brut/ședință/membru, cu încadrarea în bugetul alocat 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj cu această destinație. 

(2)  Acordarea indemnizației de ședință stabilită în cuantumul prevăzut la alin.(1) se limitează 

la maximum două ședințe organizate lunar, în funcție de participarea membrilor COSP. 



 

Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de conducerea Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj și Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului Județean Gorj. 

 

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

Educațională Gorj, Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din cadrul Consiliului Județean Gorj, 

precum și Instituției Prefectului -Județul Gorj.  

 

 

         PREŞEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

      COSMIN-MIHAI POPESCU                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                             CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.77 

Adoptată în ședința din 24.06.2020 

Cu un număr de 33 voturi 

Din totalul numărului de consilierilor județeni prezenți 


