
  

 

 

H O T Ă R Â R E 
 

   cu privire la: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Olt ca membru în 
Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și de 
Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2017-2018 

 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr.10308/12.10.2017 cu privire la Proiectul de Hotărâre 

nr.10309/12.10.2017; 
- Raportul nr.10310/12.10.2017 al Serviciului Resurse Umane și Managementul 

Unităților Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Raportul nr.10747/25.10.2017 al Comisiei pentru cultură, învățământ, activitate 

științifică, sănătate, familie, protecție copii și culte; 
- Raportul nr.10791/25.10.2017 al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi 

sportive şi de agrement; 
- prevederile Deciziei de înființare a Centrului Județean de Resurse și de 

Asistență Educațională Olt nr.36/2006, emisă de Inspectoratul Școlar al 
Județului Olt; 

- prevederile Hotărârii nr.195/12.09.2017 a Consiliului de Administrație al 
Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt 
nr.1013/22.09.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.9541/22.09.2017; 

- Adresa Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt 
nr.1091/11.10.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr.10269/11.10.2017; 

- prevederile art.1, art.50 alin.(1), art.96 alin.(1) și (7) și art.99 alin.(2) și alin.(4)-(7) 
din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1, art.2, art.12 alin.(2)-(3) lit.b), art.13 și art.24 din Regulamentul 
privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului București de 
resurse și de asistență educațională, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, 
Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5555/07.10.2011, modificat și completat prin 
Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.3608/2014; 

- prevederile art.94 alin.(2)1 lit.b) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor 
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.25 alin.(1) din Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului 
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt – an școlar 2017 – 2018; 

- prevederile art.3, art.5 alin.(1), alin.(2) lit.a) și c) și alin.(3), art.7 alin.(1) lit.b) și 
alin.(4) din Metodologia - cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
Ministrului Educației Naționale nr.4619/2014, modificată și completată prin Ordinul  
Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4621/2015, 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
 

 

   
 



 

 

În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit.f), art.97 alin.(1), art.98 coroborat cu art.45 
alin.(1) și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta hotărâre: 
 
 

  Art.1. Se desemnează reprezentantul Consiliului Județean Olt, respectiv 
doamna CIORCEANU Ionela, consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 
Financiar – Contabilitate al Direcției Economice, Buget – Finanțe a aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Olt, ca membru în Consiliul de Administrație al Centrului 
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt, pentru anul școlar 2017-2018. 
  Art.2. Prezenta hotărâre se comunică doamnei CIORCEANU Ionela, Centrului 
Județean de Resurse și de Asistență Educațională Olt în vederea aducerii la îndeplinire, 
Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Olt, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției 
Prefectului – Județul Olt. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
  

                                                                                  CONSTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                 Secretar al județului 

                                                                                                 Marinela Elena ILIE 
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Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 


