
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

         
     HOTĂRÂREA nr. 196/2020 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în Comisia de 
Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și  

Asistență Educațională Vaslui 
        

Având în vedere: 
- referatul  de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vaslui 

nr.17529/06.11.2020; 
- adresa nr. 2024/02.09.2020 a Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Vaslui, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 13351/02.09.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 17532/06.11.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 

disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru protecție 
socială, protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

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

- art. 9 alin. (3) lit. e) din Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5.805/2016 pentru 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 
dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale; 

luând act de rezultatul votului secret evidențiat în cuprinsul procesului-verbal 
din data de 09.11.2020; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

      Consiliul Județean Vaslui 
 

               H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se desemnează domnul Caragață Valeriu ca reprezentant al Consiliului 
Județean Vaslui în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui. 

Art.2. - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului – județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și persoanei desemnate la art. 1 în 
vederea ducerii la îndeplinire.                                                 
                                                                                              Vaslui, 09 noiembrie 2020 
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
 


