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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Judeţean Alba în  

Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba 

 

 

Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 31 martie 2016; 

  Luând în dezbatere : 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului 

Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din 

partea Consiliului Judeţean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba; 

 - raportul de specialitate nr. 4988 din 21 martie 2016 comun al Direcției dezvoltare și 

bugete şi al Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Alba; 

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 

locală, juridică și ordine publică și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 

cultură, tineret, ONG-uri și sport  

 Având în vedere prevederile: 

 - art. 91 alin. 1 lit. f din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 48 - 56 și art. 99 alin. 4 - 7 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art. 32 lit. d din Metodologia privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea 

şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale 

speciale aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

6552/13 decembrie 2011; 

 În temeiul art. 97 şi art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea: 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

Articol unic 
Se  desemnează doamna Potopea Dana, consilier juridic în cadrul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, ca reprezentant din partea 

Consiliului Județean Alba în Comisia de orientare şcolară şi profesională Alba. 

 

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet 

www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului judeţului Alba, doamnei Potopea Dana, 

inspectorului şcolar general al judeţului Alba, Centrului Județean de Resurse si Asistență 

Educațională Alba, Direcției dezvoltare și bugete şi Biroului resurse umane din aparatul  de 

specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
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Alba Iulia, 31 martie 2016 


