
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului Judeţean Prahova în 

Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), 

pentru anul școlar 2017 - 2018 
 

 
 

Având în vedere: 

Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Prahova; 

 
Raportul nr. 21538 /23.10.2017 al Compartimentului Sănătate, Cultură, Învăţământ, 

Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism privind desemnarea unui  reprezentant al 

Consiliului Judeţean Prahova în Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), 

pentru anul școlar 2017 – 2018; 

 
Prevederile art. 9 alin (3) lit e) din Ordinului nr.5.805 din 23 noiembrie 2016 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 prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1. Se desemnează domnul/doamna Popovici Elisabeta, în calitate de 

reprezentant/reprezentantă al/a Consiliului Judeţean Prahova în Comisia de Orientare  Școlară 

și Profesională (COSP), pentru anul școlar 2017 - 2018 

Art.  2.  Se  desemnează  domnul/doamna  Ionică Adrian,  în  calitate  de reprezentant/ 

reprezentantă supleant/supleantă  al/a  Consiliului Judeţean Prahova în Comisia de Orientare 

Școlară și Profesională (COSP), 

pentru anul școlar 2017 - 2018 

 
Art. 3. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va aduce la cunoştinţă 

prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Bogdan Andrei Toader 
 

 
 
 
 
 
 
Ploiești, 30 oct 2017 

Nr. 188 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR, Hermina 

Adi Bîgiu 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

                                              EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului 

Judeţean Prahova în Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), 

                      pentru anul școlar 2017 – 2018 

 
 

  Având în vedere : 
 
 

    Prevederile art. 9 alin (3) lit e) din Ordinului nr.5.805 din 23 noiembrie 
2016 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 prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 – privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

  Ținând cont de cele precizate şi faptul că sunt respectate prevederile legale în 
vigoare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea în calitate de 
reprezentant/reprezentantă al/a Consiliului Judeţean Prahova, respectiv 
reprezentant/reprezentantă supleant/supleantă  al/a Consiliului Judeţean Prahova  în 
Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), pentru anul școlar 2017 – 2018. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Bogdan Andrei Toader 
 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

COMPARTIMENTUL SĂNĂTATE, CULTURĂ,  

ÎNVĂŢĂMÂNT, MASS-MEDIA, SPORT-TINERET, ONG-URI, TURISM  

Nr. 21538/ Dosar I/D/12 PLOIEȘTI,                              23  octombrie 2017 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui  reprezentant al Consiliului 

Judeţean Prahova  în Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), 

                              pentru anul școlar 2017 - 2018 
 

 
 

   Având în vedere prevederile  art. 9 alin (3) lit e) din Ordinului nr.5.805 
din 23 noiembrie 2016 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 adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Prahova nr. 1327/27.07.2017 înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 
14918/28.07. 2017 prin care se solicită o persoana desemnată de Consiliul Județean Prahova  

pentru a face parte din Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), pentru anul 
școlar 2017 – 2018, conform legii;  

  
         Faţă de cele de mai sus,  
 

Propunem adoptarea unei Hotărâri privind desemnarea în calitate de 
reprezentant/reprezentantă al/a Consiliului Judeţean Prahova, respectiv 
reprezentant/reprezentantă supleant/supleantă  al/a Consiliului Judeţean Prahova  
în Comisia de Orientare  Școlară și Profesională (COSP), pentru anul școlar 2017 
– 2018. 

 
 
 

Compartimentul Sănătate, Cultură, 

Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONGuri, Turism 

Iaroslava Mihaela Moiceanu 


