
          

 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Botoşani în Comisia de soluționare a 

contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi profesională 

 

 Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.08.2022, 

 urmare adresei nr. 10176 din 18.08.2022 a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, 

înregistrată  la Consiliului Județean cu nr.15516 din 22.08.2022, 
 analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 15573 din 

23.08.2022 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în 

Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare şcolară şi 

profesională,  
 având în vedere:  

- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 15574 din 

23.08.2022, 

 - Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

- Avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, culte, 

activităţi social-culturale, sportive, tineret şi de agrement, 

 în conformitate cu art. 91 alin. (3)-(4), coroborat cu art. 9 alin (3) din Ordinul ministrului 

muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 1985/1305/5805/2016,  

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1 Se desemnează domnul Gavrilaș Doru – Costel ca reprezentant la Consiliului Județean 

Botoșani în Comisia de soluționare a contestațiilor formulate împotriva certificatelor de orientare 

şcolară şi profesională. 

Art. 2 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din aparatul de specialitate, 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Botoşani şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 

Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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