
 

 

HOTĂRÂREA NR. 177 

din 11 decembrie 2014 

 

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.20947 din 8 

decembrie 2014, privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în 

comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională din 

cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş, 

În conformitate cu prevederile art.31 şi ale art.44 din Metodologia privind evaluarea, 

asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a 

elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin anexa 1 la 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6552/2011, 

Luând în considerare solicitarea Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Mureş nr.20947/02.12.2014 cu privire la desemnare a reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea 

şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Mureş,  

În temeiul art. 91 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 43 din Legea administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Doamna Dascălu Ligia-Stanca se nominalizează ca reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi 

profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Mureş, Serviciului Resurse Umane şi funcţionarului public desemnat la 

art.1 din prezenta hotărâre, care răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei. 

  

PREŞEDINTE                                                                         Contrasemnează  

Ciprian Dobre                                                                           SECRETAR   

                                                                                Paul Cosma 

          

 



 

             SERVICIUL RESURSE UMANE 

 

Nr. 20947 din 8 decembrie 2014 

Dosar : II.22 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul Centrului 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 

 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş este o unitate conexă a 

învăţământului preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonată metodologic de 

către Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, a cărei finanţare se asigură, în conformitate 

cu prevederile art.110, alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, prin bugetul Consiliului Judeţean Mureş. 

În conformitate cu prevederile art.50 din actul normativ mai sus amintit prin intermediul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) se asigură evaluarea, 

asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a 

elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.   

Orientarea şcolară şi orientarea profesională se realizează de către Comisia de Orientare 

Şcolară şi Profesională. În componenţa acestei comisii a fost nominalizată, în calitate de  

reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş, doamna Delia Belean, şef serviciu în aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.22/29.02.2012,  în conformitate cu prevederile art.32, lit.”d” din Metodologia privind 

evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a 

copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin anexa 1 la 

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.6552/2011. 

Conform prevederilor art.44 din actul normativ anterior amintit, Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş are obligaţia să soluţioneze în termen de 30 de 

zile de la data depunerii contestaţia privind orientarea şcolară şi profesională, prin 

desemnarea unei comisii cu aceeaşi structură a membrilor cu Comisia de Orientare 

Şcolară şi Profesională. 

În acest sens, cu adresa nr.932/02.12.2014, această instituţie a solicitat nominalizarea 

unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în comisia de soluţionare a contestaţiilor. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectului de hotărâre privind 

nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de soluţionare a 

contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul Centrului Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş. 

                                                                                                       

  PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUNERE  

de nominalizare a reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în comisia de 

soluţionare a contestaţiilor privind orientarea şcolară şi profesională din cadrul 

Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Mureş 

 

 

 

Nr. 

    

Crt. 

Numele şi prenumele Funcţia Compartimentul 

1. Dascălu Ligia-Stanca Consilier – clasa I, 

grad superior 

Serviciul 

Administraţie 

Publică şi 

Cancelarie 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 
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