
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean Prahova în 

Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Prahova pentru anul școlar 2017 – 2018 

 
Având în vedere: 

Expunerea  de  motive  prezentată  de  domnul  Bogdan  Andrei  Toader, 
Preşedintele  Consiliului Judeţean Prahova; 

Raportul nr. 20661/12.10.2017 al Compartimentului Sănătate, Cultură, 
Învăţământ, Mass-media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism privind desemnarea 
reprezentantului  Consiliului Judeţean Prahova în Consiliul de Administrație al 
Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova pentru anul 
școlar 2017 – 2018 

Prevederile art.91 alin (5) lit. a) punct (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 99, alin (2), (4), (5) și (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Prevederile art. 5, alin (1), lit. a)  în acord cu prevederile art. 4 din Ordinul 
Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile  art. 2 alin (1), cap. I și art 12 alin (2) și (3), cap III din  OMECTS 
nr.  5555/2011  privind  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi 
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 
educaţională; 

Adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova, 
nr.1537/11.09.2017,     înregistrată     la     Consiliul     Județean     Prahova     cu 
nr. 18218/11.09.2017: 

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 Enescu Rareș Dan, în calitate de 

reprezentant/ reprezentantă al/a  Consiliului Judeţean Prahova în Consiliul de 
Administrație  al  Centrului  Județean  de  Resurse  și  Asistență  Educațională 
Prahova, pentru anul şcolar  2017-2018. 

Art. 2. Se desemnează domnul/doamna Nică Justinian Feodor, în calitate de 
reprezentant/ reprezentantă supleant/supleantă    al/a    Consiliului Judeţean 
Prahova  în  Consiliul  de  Administrație  al  Centrului  Județean  de  Resurse  și 
Asistență Educațională Prahova, pentru anul şcolar  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 
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CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

HERMINA ADI BÎGIU 



 ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN  

PREȘEDINTE 

 

 

                                              EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean 

Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Prahova pentru anul școlar 2017 – 2018 

 

  Având în vedere : 
 
   Prevederile art.91 alin (5) lit. a), punct (1) din Legea nr. 215/23 aprilie 
2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
  Prevederile art. 99,  alin (2), (4), (5) și (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 
 
  Prevederile  art. 2 alin (1), cap. I și art 12 alin (2) și (3), cap III din  
OMECTS nr. 5555/2011 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 
educaţională; 
 

  Respectând prevederile art. 5, alin (1), lit. a) în acord cu prevederile art.4 
din același Ordin al Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei - cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 
directorul  Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova a 
solicitat Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova prin adresa 
nr.1537/11.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Prahova cu                         
nr. 18218/11.09.2017 desemnarea unui reprezentant al  Consiliului Judeţean în 
Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Prahova pentru anul școlar 2017 – 2018; 

    
  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 Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Prahova 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.  20661/12.10.2017 / Dosar I/D/12  PLOIEȘTI,   17  octombrie 2017 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Judeţean 

Prahova în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Prahova pentru anul școlar 2017 – 2018 

 

Conform Legii nr. 215/2001  privind administrația publică locală, cu modificările și 
completările ulterioare, art.91 alin. 5,lit. a), punct (1), Consiliul Județean asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean privind educația.  

Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare, art 99, alin (2) Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: centrul 
judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională., alin.(4) Centrele judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională care 
sunt unităţi specializate ale învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, 
coordonate metodologic de inspectoratul şcolar, art. (5) precizând faptul că finanţarea 
centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti 
de Resurse şi Asistenţă Educaţională se asigură de la bugetul consiliului judeţean, 
precum și conform art. (6) Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul 
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională organizează, coordonează 
metodologic, monitorizează şi evaluează, după caz, la nivel judeţean/al municipiului 
Bucureşti, activităţi şi servicii educaţionale.  

Având în vedere prevederile OMECTS nr. 5555/2011 art. 2, alin.(1), cap. I și art 
12 alin (2) și (3), cap III privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă 
educaţională, respectiv Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4619/2014 pentru 
aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 5, alin (1),lit a), cu 
modificările și completările ulterioare, din componența consiliilor de administrație cu 
acest specific face parte și un reprezentant al Consiliului Județean Prahova .  
 

 Respectând  art. 5, alin. (2) lit. a) în acord cu prevederile art. 4  al aceluiași 
OMEN nr. 4619/2014, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova 
a transmis adresa nr. 1537/11.09.2017 înregistrată la Consiliul Județean cu nr. 
18218/11 sept 2017 prin care solicită o persoana desemnată de Consiliul Județean 
Prahova  pentru a face parte din Consiliul de Administrație,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 
Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Prahova pentru anul școlar 2017 – 2018 

.  
Compartimentul Sănătate, Cultură, 

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

Iaroslava Mihaela Moiceanu 


