
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
 

 HOTĂRÂREA  nr. 223/2020 
privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii  

Comisiei 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. 19443/08.12.2020 
            - adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui 
nr.3165/07.10.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.15457/07.10.2020; 
           - raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.19453/08.12.2020; 
            -raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui nr. 19457/08.12.2020; 
           - avizele comisiilor de specialitate: Comisia juridică și de disciplină, administrație 
publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, programe de dezvoltare 
economico-cocială, buget-finanțe și integrare europeană, Comisia pentru protecție socială, 
protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 
           în conformitate cu: 

    - 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.50 alin.(1), art.99 alin.(5) și art.110 alin.(3) din Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
          - art.6 din Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire 
a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de 
învăţământ special şi special integrat; 
          - art.2 alin.(2), art.8 alin.(2) lit.d), art.9 alin. (3) și (8), art.87 și art. 89 alin.(1) și (7) 
din Ordinul comun nr.1985/1305/5805/2016 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, al Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, Ministrului Sănătății și Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 
          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 Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. – (1) Se stabilește indemnizația de ședință, ca formă de remunerare a 
membrilor Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Vaslui, în cuantum de 188 lei brut/ședință/membru, cu 
încadrarea în bugetul alocat Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Vaslui. 
          (2) Acordarea indemnizației de ședință stabilită în cuantumul prevăzut la alin.(1) se 
limitează la maximum două ședințe organizate lunar, în funcție de participarea membrilor 
Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Vaslui. 



            Art.2. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui și Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Vaslui în vederea ducerii la îndeplinire. 
 

                                                                                              Vaslui, 10 decembrie 2020                                                                                                     
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 

 


