
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 

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 întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, în sistem audio/videoconferinţă, 
în data de 17 septembrie 2020; 
 Luând în dezbatere: 
                - 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; 
                -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; 
               - raportul de specialitate nr. 20340/10 septembrie 2020 al Direcţiei dezvoltare şi 
bugete şi al Direcţiei juridică şi administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean 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; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare 
economică, bugete, strategii,avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație 
publică locală, juridică și ordine publică, avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 
Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport și de avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
nr. 6 Sănătate și protecție socială; 

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 
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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 Educaţională Alba, Direcţiei dezvoltare şi bugete, Direcţiei 
juridică şi administraţie publică şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Alba. 
   
   
                          CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 205 
Alba Iulia, 17 septembrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 5 lit. c şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 33 voturi 
„pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 33 
Număr voturi împotrivă: 0                                                                           Abţineri de la vot: 0 


