
 
 
 
 
    
 
 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Alba 
 în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse  

şi Asistenţă Educaţională Alba pentru anul şcolar 2020-2021 
 
 

        Consiliul Judeţean Alba întrunit în şedinţă „ordinarăˮ, publică, în data de 12 octombrie 
2020; 
 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, pentru 
anul şcolar 2020-2021; 

    -referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Alba, pentru anul şcolar 2020-2021; 

    - raportul de specialitate nr. 20598/15 septembrie 2020 al Direcţiei juridică şi 
administraţie publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba; 

  - adresa nr. 838/8 septembrie 2020 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Alba înregistrată la registratura Consiliului Judeţean Alba cu nr. 20374/ 11 septembrie 
2020; 

Ținând cont de: avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică 
locală, juridică și ordine publică şi de avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, 
cultură, tineret, ONG-uri și sport; 
            Având în vedere prevederile: 
             -  art. 173 alin. 1 lit. d şi lit. f,  art. 173 alin. 5 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

 - art. 96 alin. 21 lit. b din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 1 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației 
publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 3 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
  - art. 12 şi art. 13 din Regulamentul cadru 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. 
4619/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 şi completările ulterioare, adoptă 
următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

              Art. 1. Se desemnează doamna ŢIMONEA Camelia Mirela - consilier superior în cadrul 
Direcţiei juridică şi administraţie publică - Compartimentul unităţi medicale, asistenţă social şi 
învăţământ special, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Alba în Consiliul de 
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Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Alba, pentru anul şcolar 
2020-2021. 
  Art. 2. Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 197 din 26 septembrie 2019  își încetează 
aplicabilitatea la data adoptării prezentei hotărâri. 
 Art. 3.  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 şi Asistenţă Educaţională Alba, Direcţiei juridică şi administraţie publică, Direcției 
dezvoltare și bugete, Compartimentului unități de asistență medicală, socială, învățământ special şi 
Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba. 
 
   
 
                                            CONTRASEMNEAZĂ 
       PREŞEDINTE,                                    SECRETAR GENERAL, 

              Ion  DUMITREL                 Vasile BUMBU              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 213 
Alba Iulia, 12 octombrie 2020 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 139 alin. 1, art. 
139 alin. 4, art. 139 alin. 6 şi  art. 5 lit. ee din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin vot secret, cu un număr de 27 voturi „pentru”.  
Număr consilieri judeţeni în funcţie: 33                                                      Număr consilieri judeţeni prezenţi: 32 
Număr voturi împotrivă: 5                                                                           Abţineri de la vot: 0  


