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CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.61/2008 
privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui  
 
 având în vedere  adresa nr.234/2008 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Vaslui, prin care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului  judeţean Vaslui ca membru în 
Consiliul de administraţie  al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui; 
 în baza dispoziţiilor art.145 alin. (3) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

în conformitate cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de  22 aprilie 
2008; 

în temeiul art.97 şi art.104 alin. (1) lit. “f” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Consiliul Judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic – Doamna VASILIU CRISTINA – şef serviciu – reprezentant  al Consiliul 
judeţean Vaslui, se desemnează ca membru în Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui. 

                       Vaslui, 22 aprilie  2008 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 

                                    Contrasemnează: 
                                                                                                                                      Secretarul  judeţului  Vaslui 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 
 

E X P U N E R E   D E   M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui membru în Consiliul de Administraţie al Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui  
 
 Potrivit dispoziţiilor art.145 alin. (3) din Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, în activitatea 
lor de conducere se bazează, printre altele, şi pe consiliul de administraţie cu rol de decizie în 
domeniul administrativ. Acesta este format din cel puţin 5 membri, dar nu mai mult de 11 membri, 
între care directorul, directorul adjunct  şi contabilul sef al unităţii de învăţământ, cadre didactice alese 
de consiliul profesional şi reprezentanţi ai părinţilor, precum şi a administraţiei publice locale. 

Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale mai sus prezentate, Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, prin adresa nr.234/2008 solicită desemnarea unui 
reprezentant al consiliului judeţean, care va avea calitatea de membru în consiliul de administraţie al 
acestei instituţii. 

Membrii consiliului de administraţie, pentru activitatea desfăşurată nu beneficiază de 
indemnizaţie iar atribuţiile şi funcţionarea acestuia sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul nr.4.747/2001 al ministrului 
educaţiei şi cercetării. 

Luând în considerare cele mai sus prezentate, propun ca în Consiliul de Administraţie al 
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui să fie desemnată ca membru – 
reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui doamna VASILIU CRISTINA – şef serviciu în cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean.  

Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe 
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
 


