
ROMÂNIA 

JUDEŢUL ALBA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba 

 

       Consiliul Judeţean Alba, întrunit în şedinţă ordinară, publică, în data de 28 septembrie 2017;

 Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba; 

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Alba; 

- raportul de specialitate nr. 16868 din 15 septembrie 2017 al Compartimentului unități de 

asistență medicală, socială, învățământ special din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Alba; 

- adresa nr. 638/6 septembrie 2017 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Alba înregistrată la registratura  Consiliului Judeţean Alba cu nr. 16321/8 septembrie 2017;  

Luând în considerare prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 170 din 29 

septembrie 2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului  Judeţean Alba în Consiliul de 

Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 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. d și art. 91 alin. 5 lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

-   art. 96 alin. 2
1
  lit. b din Legea nr. 1 /2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 4 alin. 2 lit. b şi art.7 alin. 1 lit. b din Ordinul nr. 4619/2014 al ministrului educaţiei 

naţionale pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţiei din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

  

 - art. 12 şi art. 13 din Regulamentul  privind organizarea şi funcţionarea centrelor 

judeţene/al Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul 

ministrului educaţiei naţionale nr. 5555/2011; 

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 

 Art. 1. Se desemnează doamna Ţimonea Mirela Camelia - consilier superior în cadrul 

Compartimentului unităţi de asistenţă medicală, socială, învăţământ special din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Alba în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în 

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba.  

Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 170 din 29 septembrie 2016 își încetează 

aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 

Art. 3.  Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în 

Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se 

comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Centrului Judeţean 

de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, doamnei Țimonea Mirela Camelia,  Direcţiei dezvoltare 

şi bugete, Direcției juridice și relații publice, Compartimentului Unităţi de asistenţă medicală, 

socială, învăţământ special și Biroului resurse umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Alba.  

                         CONTRASEMNEAZĂ 

       PREŞEDINTE,                         SECRETARUL  JUDEŢULUI  ALBA, 

                Ion DUMITREL                  Vasile BUMBU   

Nr. 292 

Alba Iulia, 28 septembrie 2017 


