
PROIECT                                                                                   Avizat, 

J U D E Ţ U L   G O R J                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

                                                                                                                        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj în Consiliul de 

Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

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

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

- Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj nr. 2669/02.09.2021, 

înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13674/06.09.2021; 

- Prevederile art. 12, alin. (3), lit. b) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin 

Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 07 octombrie 

2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 5, alin. 1 și 2 din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale nr. 4619/2014, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 173, alin. (5), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. Se desemnează doamna/domnul _____________________ ca reprezentant al 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj, pentru anul școlar 2021-2022. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art. 1, Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Gorj și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

     PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                  Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

Nr. _______ 

Adoptată în ședința din 24.09.2021 

Cu un număr de ______ voturi 

Din numărul total de consilieri județeni. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj 
 

 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, propun autorității deliberative desemnarea unui 

reprezentant al Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Gorj, pentru anul școlar 2021-2022. 

 

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (3), lit. b) din Regulamentul privind 

organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență 

educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

5555/2011, prin adresa nr 2669/02.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr.  

13674/06.09.2021, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj a solicitat 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean pentru a face parte din Consiliul de 

Administrație al unității în cauză.  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 5,  alin. 1 și 2 din Metodologia-cadru de 

organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014, cu 

modificările și completările ulterioare, la începutul fiecărui an școlar, directorul unității de 

învățământ derulează procedura în vederea constituirii noului consiliu de administrație, 

solicitând Consiliului Județean desemnarea unui reprezentant în această structură. 

 

Având în vedere solicitarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Gorj și dispozițiile legale invocate, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre. 

 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PREȘEDINTE, 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ 

DIRECȚIA JURIDICĂ, DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ACHIZIȚII PUBLICE 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Gorj 

în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Gorj  
 

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Județean Gorj în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Gorj, pentru anul școlar 2021-2022.  

Această instituție este o unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate 

juridică, specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea de servicii educaționale specifice 

acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților și membrilor comunității, pentru a 

asigura tuturor accesul la o educație de calitate, precum și asistența necesară în acest sens (art. 

1 și 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului 

București de resurse și asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului educației, 

cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011). 

Potrivit art. 12, alin. (2) și (3) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea 

centrelor județene/al municipiului București de resurse și asistență educațională, aprobat prin 

Ordinul Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555/2011, conducerea 

unității este asigurată de un consiliu de administrație, alcătuit dintr-un număr impar de membri, 

cuprins între 9 și 13, din care face parte și un reprezentant al Consiliului Județean. 

Având în vedere solicitarea Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Gorj, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 13674/06.09.2021, cu privire la desemnarea 

unui reprezentant al autorității deliberative în Consiliul de Administrație al unității în cauză, 

precum și dispozițiile legale invocate, considerăm legal proiectul de hotărâre inițiat. 

 

 

Direcția juridică, dezvoltarea 

capacității administrative și achiziții publice, 

DIRECTOR EXECUTIV, 

COSTEL MARCĂU 

 

 

 

 

 

                                                                              

 
                                                                                         Compartiment  

                                                                                                           Contractări servicii sociale și 

                                                                                                           coordonare asistență socială 

                                                                                                             Marieta Bocșan 

 




