Proiect
Nr. 168 din 13.08.2021

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de
administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară în data de _________2021,
urmare a adresei Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani nr. 1083
din 11.08.2021,
analizând Referatul de aprobare al preşedintelui Consiliului Judeţean Botoşani, nr. 13987 din
13.08.2021 prin care se propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani în
Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani,
având în vedere:
- Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală, nr. 13988 din
13.08.2021,
- 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. 12 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5555/2011, art. 5 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)
din Metodologia - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4619/2014,
în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d) și f), 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/doamna _________________________ ca reprezentant al
Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Botoşani.
Art. 2 Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Botoşani nr. 13/28.01.2020 îşi încetează
aplicabilitatea.
Art. 3 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de
specialitate, persoana nominalizată la art. 1 şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Botoşani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Botoşani,
Nr. _____ din ________2021

AVIZAT PENTRU LEGALITATE:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Marcel – Stelică Bejenariu

Nr. 13987 din 13.08.2021

REFERAT DE APROBARE

Doamnelor şi domnilor consilieri,
Supun atenţiei dumneavoastră Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Botoşani în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Botoşani.
Potrivit prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al
municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, în fiecare judeţ funcţionează centrul
judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE.
Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională reprezintă o instituţie de învăţământ special
integrat, specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice
acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a asigura
tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens. Conducerea CJRAE
este asigurată de un consiliu de administraţie.
Conducerea CJRAE este asigurată de un consiliu de administraţie.
Consiliul de administraţie al CJRAE are un număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13, din
care fac parte:
a) directorul CJRAE;
b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
c) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
d) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
e) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
f) un reprezentant al ISJ, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
g) cadre didactice.
Prin adresa nr. 1083 din 11.08.2021, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Botoşani a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani care să facă parte
din Consiliul de administraţie al acestei instituţii.
Având în vedere cele prezentate, supun atenţiei dvs. proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop.
PREȘEDINTE,
Doina – Elena Federovici

Direcţia Juridică, Administrație Publică Locală
Nr. 13988 din 13.08.2021

RAPORT DE SPECIALITATE
Potrivit prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor
judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, în fiecare judeţ funcţionează
centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională, denumit în continuare CJRAE.
Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională reprezintă o instituţie de învăţământ
special integrat specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale
specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii, pentru a
asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens.
Conducerea CJRAE este asigurată de un consiliu de administraţie.
Consiliul de administraţie al CJRAE are un număr impar de membri, cuprins între 9 şi 13,
din care fac parte:
a) directorul CJRAE;
b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
c) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
d) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
e) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
f) un reprezentant al ISJ, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;
g) cadre didactice.
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Metodologia-cadru de organizare şi
funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014, la începutul fiecărui an şcolar se declanșează
procedura de constituire a noului consiliu de administraţie.
Prin adresa nr. 1083 din 11.08.2021, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Botoşani a solicitat desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Botoşani, care să facă
parte din Consiliul de administraţie al acestei instituţii.
Faţă de cele prezentate, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea şi
înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean a proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Amalia Marian

