ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

PROIECT DE HOTĂRÂRE
pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

Consiliul Judeţean Alba, convocat în şedinţă „ordinarăˮ în luna septembrie 2020;
Luând în dezbatere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru stabilirea
indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba;
Luând în considerare:
- adresa nr. 305/11 martie 2020 a Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6278/12 martie
2020;
- Decizia nr. 581/13 februarie 2020 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Alba prin care
a fost constituită Comisia de Orientare Școlară și Profesională a copiilor/elevilor/tinerilor
organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba;
Având în vedere prevederile :
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 50 alin. 1, art. 99 alin. 5 și art. 110 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului
privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al
Municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 alin. 2, art. 8, art. 9 alin. 3 și alin. 8, ale art. 87 alin. 1 și art. 89 alin. 1 și alin. 7
din Ordinul comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805/23
noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau
cerinţe educaţionale special;
În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă
următoarea
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se stabilește indemnizația de ședință ca formă de remunerare a membrilor Comisiei
de Orientare Şcolară și Profesională (COSP) din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba în cuantum de 300 lei brut/ședință/membru.
Art. 2. Indemnizația stabilită la art. 1 se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună.

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Alba, prin intermediul Direcţiei dezvoltare şi
bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi al directorului
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin intermediul secretarului general al 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 și Asistență Educatională Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei juridică şi
administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Alba.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

Înregistrat cu nr. 185
Alba Iulia, 10 septembrie 2020
Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat
cu art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu
prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Alba;
Direcţiei dezvoltare şi bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Alba;
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4
coroborat cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, către
următoarele comisii de specialitate:
Comisia de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii
Comisia de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică
Comisia de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport
Comisia de specialitate nr. 6 Sănătate și protecție socială

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Nr. 20312/10 septembrie 2020

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de ședință
pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba

Expunere de motive
La nivelul județului Alba funcționează Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba - unitate de învățământ cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Educației și Cercetării și coordonată de Inspectorul Școlar Judetean Alba, având asigurată
finanțarea, în conformitate cu prevederile art. 99 alin. 5 și art. 110 alin. 3 din Legea educației
naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul Consiliului
Județean Alba.
În cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) este
organizată Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), în conformitate cu prevederile
art. 2 alin. 2 și art. 8 din Ordinul comun al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice, ministrului sănătății și ministrului educației naționale și cercetării
ştiințifice nr. 1985/1305/5805/2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și
în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale,
având scopul de a realiza înscrierea copiilor cu dizabilități și CES (cerințe educative speciale)
în învățământul special și special integrat pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de
către aceasta.
De asemenea, conform art. 8 din ordinul mai sus menționat, evaluarea complexă a
copilului cu dizabilități și/sau CES are drept obiective orientarea școlară și profesională dată de
către Comisia de Orientare Școlară și Profesională și este însoțită, în mod obligatoriu de un plan
de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/profesional de către Comisie.
Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Alba își exercită
atribuțiile conform art. 87 alin. 1 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, având
următoarele atribuții:
a.) analizează documentele primite de la Serviciul de evaluare și orientare școlară și
profesională (SEOSP) și decide asupra orientării școlare și profesionale a elevilor/copiilor cu
cerințe educaționale speciale (CES), respectiv ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive
medicale;
b.) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din
cadrul CJRAE;
c.) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile
persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și societății civile, cu
cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în concordanță cu particularitățile lor
individuale.
Conform art. 9 alin. 8 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 ,,Finanţarea COSP se
va realiza de către consiliul judeţean, prin CJRAE”.
Totodată, art. 89 alin. 1 şi alin. 7, din ordinul sus-menționat, stabileşte faptul că, ,,COSP
se întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare”,
iar ,,salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de
şedinţă”.

Descrierea situaţiei actuale
Prin adresa nr. 305/11 martie 2020, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu
nr. 6278/12 martie 2020, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba ne supune
atenţiei propunerea de analiză a modalităţii de plată sub forma unei indemnizaţii fixe, brute de
şedinţă, raportată la nivelul altor indemnizaţii de şedinţă de la nivelul altor CJRAE din ţară.
În temeiul prevederilor legale menționate, coroborate cu încadrarea în bugetul alocat
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba cu această destinație, indemnizația
de ședință ca formă de remunerare a membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din
cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba a fost stabilita în cuantum de
300 lei brut/ședință/membru si se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună.
Baza legală
- art. 173 alin. 1 lit. b, art. 173 alin. 3 lit. a și art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
- art. 50 alin. 1, art. 99 alin. 5 și art. 110 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a educației
naționale, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al Municipiului
Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5555/2011;
- Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţiei din
unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr.
4619/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 2 alin. 2, art. 8, art. 9 alin. 3 și alin. 8, ale art. 87 alin. 1 și art. 89 alin. 1 și alin. 7
din Ordinul comun nr. 1985/4 octombrie 2016 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și
persoanelor vârstnice, nr. 1305/17 noiembrie 2016 al ministrului sănătății și nr. 5805/23
noiembrie 2016 al ministrului educației naționale și cercetării științifice privind aprobarea
metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu
dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe
educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau
cerinţe educaţionale special;
Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de
hotărâri pot fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de
vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, a fost iniţiat proiectul de
hotărâre înregistrat cu nr. 185 din 10 septembrie 2020.
Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Alba.
La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
PREŞEDINTE,
Ion DUMITREL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
SECRETAR GENERAL
Nr. 2031 4/10 septembrie 2020

APROB
PREŞEDINTE
Ion DUMITREL

Către
DIRECŢIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Doamnei director executiv Liliana NEGRUȚ
DIRECŢIA DEZVOLTARE ŞI BUGETE
Domnului director executiv Marian Florin AITAI

Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136
alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de
specialitate,
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională
din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba
Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba
până în data 11 septembrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi suplimentară a
şedinţei „ordinară” care va avea loc în data de 17 septembrie 2020.
Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 185/10 septembrie 2020 şi are ataşate
următoarele documente:
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de
ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului
Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba;
- adresa nr. 305/11 martie 2020 a Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba, înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 6278/12 martie
2020;
- Decizia nr. 581/13 februarie 2020 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Alba prin care
a fost constituită Comisia de Orientare Școlară și Profesională a copiilor/elevilor/tinerilor
organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba.
Cu deosebită consideraţiune,
SECRETAR GENERAL
Vasile BUMBU

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI BUGETE
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Nr. 20340/10 septembrie 2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei
de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională Alba
Potrivit prevederilor art.2, alin.(2) și art.8 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016,
privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării
copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministrului Sănătății și Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) se organizează la
nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) și are scopul de a
realiza înscrierea copiilor cu dizabilități și CES (cerințe educative speciale) în învățământul
special și special integrat pe baza orientării școlare și profesionale efectuate de către aceasta.
De asemenea, conform art.8 din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, evaluarea
complexă a copilului cu dizabilități și/sau CES are drept obiective orientarea școlară și
profesională dată de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională și este însoțită, în mod
obligatoriu de un plan de servicii individualizat pentru copiii orientați școlar/profesional de către
Comisie.
În conformitate cu prevederile art.9, alin.(3) din Ordinul mai sus menționat, COSP este
numită prin decizie a inspectorului școlar general al județului și are în componență:
a) directorul CJRAE, președinte al comisiei;
b) inspectorul școlar pentru învățământul special și special integrat, vicepreședinte al
comisiei;
c) un reprezentant al CJRAE, membru al consiliului de administrație;
d) un reprezentant din partea DGASPC județean;
e) un reprezentant din partea consiliului județean;
f) un reprezentant din partea unei instituții de învățământ special cu personalitate juridică,
respectiv unitate de învățământ special și centru școlar de educație incluzivă;
g) un reprezentant al unei organizații neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de
observator,
iar secretarul COSP este asistentul social din cadrul Serviciului de evaluare și orientare școlară și
profesională (SEOSP).
Astfel, Inspectorul Școlar General al judeţului Alba a emis Decizia nr.581 din 13.02.2020
prin care a fost constuituita componența Comisiei de Orientare Școlară şi Profesională din cadrul
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educațională Alba, cu următoarea componență:
1. Nicoară Dana, prof. psiholog - director CJRAE Alba, preşedinte al comisiei;
2. Paul Monica, prof. psihopedagog - inspector şcolar pentru învăţământul special și
special integrat, vicepreședinte al comisiei;
3. Toth Tunde, prof. psiholog - reprezentant al CJRAE Alba
4. Schiau Dan, psiholog, sef serviciu- reprezentant al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Alba
5. Stanciu Elena Cornelia, consilier superior/Dana Potopea, sef serviciu (membru
supleant) - reprezentant al Consiliului Judeţean Alba;
6. Filipescu Oana Liana, asistent social - reprezentant al Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Alba;
7. Ghircău Ana Mirela, psiholog/Bogdan Lucian Dragos (membru supleant) reprezentant ONG A.C.A.S. Alba Iulia;
8. Mogoșan Mariana, asistent social CJRAE Alba, cu rol de secretar COSP.

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul CJRAE Alba își exercită
atribuțiile conform art.87, alin (1) din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016, având
următoarele atribuții:
a) analizează documentele primite de la SEOSP și decide asupra orientării școlare și
profesionale a elevilor/copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), respectiv
ale copiilor fără CES, nedeplasabili din motive medicale;
b) emite certificatele de orientare școlară și profesională, la propunerea SEOSP din
cadrul CJRAE;
c) colaborează cu DGASPC, cu instituțiile de învățământ, cu părinții, cu asociațiile
persoanelor cu dizabilități, cu reprezentanți ai administrației publice locale și
societății civile, cu cabinete medicale, în scopul orientării copiilor cu CES în
concordanță cu particularitățile lor individuale.
Conform art.9 alin.(8) din Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016,,Finanţarea COSP se
va realiza de către consiliul judeţean, prin CJRAE”.
Totodată, art.89, alin.(1) şi (7), din ordinul sus-menționat, stabileşte faptul că, ,,COSP se
întruneşte bilunar în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare”, iar
,,salarizarea membrilor comisiei se stabileşte în regim de plată cu ora sau de indemnizaţie de
şedinţă”.
Legat de modul de stabilire a plății membrilor Comisiei de Orientare Școlară și
Profesională, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba a transmis Consiliului
Județean Alba adresa nr. 305/11.03.2020, prin care solicită ca modalitatea de plată a membrilor
comisiei să fie sub forma unei indemnizații de ședință în cuantum de 300 lei
brut/ședință/membru.
Din considerentele şi pentru motivele arătate mai sus, Direcţia Dezvoltare şi Bugete
împreună cu Direcţia juridică şi administraţie publică prezintă spre aprobare proiectul de
hotărâre înregistrat sub ______.
DIRECTOR EXECUTIV
Direcția dezvoltare și bugete
publică
Marian Florin AITAI

DIRECTOR EXECUTIV
Direcţia juridică şi administraţie
Liliana NEGRUȚ

