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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

      

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de orientare 

școlară și profesională în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.16643 din 9 decembrie 2020 al preşedintelui;  

- raportul de specialitate nr.16644 din 9 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 

publică; 

- adresa nr.11860 din 6 octombrie 2020 a Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu; 

- avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1) și alin.(6) 

– (9), art.197 alin.(1), alin.(3) – (5), art.199 alin.(1) – (2) şi al art.200 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art.9 alin.(3) lit.e) din Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități 

în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, 

precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și / sau cerințe educaționale 

speciale; 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se desemnează doamna Bălan Cristina ca reprezentant al Consiliului Județean 

Giurgiu în Comisia de orientare școlară și profesională în cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Giurgiu. 

Art.2. Începând cu data prezentei Hotărârea nr.126 din 28 august 2014 își încetează 

aplicabilitatea. 

 Art.3. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului – județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției juridice și administrație publică care o va comunica 

persoanei desemnate și Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu în vederea ducerii la îndeplinire.  

 

 

                   PREŞEDINTE,                              CONTRASEMNEAZĂ, 

        Dumitru Beianu                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                     Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu,29 decembrie 2020  

Nr.160 

 

Adoptată cu 30 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” 

din totalul de 30 consilieri prezenți. 


