
 

 

 

 

      

                                                             

 

       HOTĂRÂREA NR. 152 
          din 23 septembrie 2021 

 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de   

orientare școlară și profesională din cadrul Centrului Județean  de Resurse și Asistență 

Educațională Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând referatul de aprobare nr.25618/2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.25669/2021, raportul 

Serviciului juridic nr.25701/2021, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea nr.1166/31.08.2021 a Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș, 

În conformitate cu dispoziţiile art.9 alin.(3) lit.„e” și alin.(6) din Ordinul Ministerului 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 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 speciale, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f”, precum şi cele ale art.182 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. D-na Belean Delia este desemnată, în calitate de reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş, în Comisia de orientare școlară și rofesională din cadrul Centrului 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Mureș, Serviciului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi persoanei nominalizate la art.1, care răspunde de 

aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                   Paul Cosma       



 

Nr. 25618/16.09.2021 

Dosar IX/B/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Mureș 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.9, alin.(3), lit.„e” din Ordinul comun al 

MMFPSPV/MS/MENCS 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 speciale, din Comisia de Orientare Școlară și Profesională 

(COSP) face parte și un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului 

Bucureşti. 

Mandatul membrilor desemnaţi în COSP, cu excepţia preşedintelui şi a 

vicepreşedintelui, este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu maximum 

două mandate consecutive, potrivit art.9, alin(6) din actul normativ mai sus enunțat. 

Prin adresa nr.1166/31.08.2021, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Mureș a solicitat Consiliului Județean Mureș să desemneze un 

reprezentant în Comisia de Orientare Școlară și Profesională. 

În considerarea celor mai sus arătate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de 

Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș. 

 

    PREŞEDINTE 

                      Péter Ferenc 
 

 

 

 

 

 



 

Nr.25669/16.09.2021 

Dosar IX/B/1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Mureș 
 

 

 

Prin Ordinul comun al MMFPSPV/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016 s-a aprobat 

metodologia 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 speciale. 

Potrivit acestui act normativ, orientarea şcolară şi profesională de către Comisia de 

Orientare Școlară și Profesională (COSP) vizează, pe de o parte, înscrierea copilului cu 

dizabilităţi şi cerințe educaționale speciale (CES) sau doar cu CES în învăţământul 

special şi special integrat, iar pe de altă parte, şcolarizarea la domiciliu sau în spital a 

copiilor fără CES, nedeplasabili, din motive medicale. 

Evaluarea complexă a copilului cu dizabilităţi şi/sau CES are drept obiective 

încadrarea în grad de handicap de către comisia pentru protecţia copilului şi/sau 

orientarea şcolară şi profesională de către COSP, organizată la nivelul CJRAE/CMBRAE. 

Conform art.9, alin.(3), din actul normativ mai sus menționat, „COSP este numit prin 

decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti şi are în 

componenţă: 

a) directorul CJRAE/CMBRAE, preşedinte al comisiei; 

b) inspectorul şcolar pentru învăţământul special şi special integrat, vicepreşedinte al 

comisiei; 

c) un reprezentant al CJRAE/CMBRAE, membru al consiliului de administraţie şi un 

reprezentant al MENCS, pentru Bucureşti; 

d) un reprezentant din partea DGASPC judeţean/un reprezentant din partea unei 

DGASPC de sector pentru municipiul Bucureşti; 

e) un reprezentant din partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti; 

f) un reprezentant din partea unei instituţii de învăţământ special cu personalitate 

juridică, respectiv unitate de învăţământ special şi centru şcolar de educaţie 

incluzivă; 

g) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol 

de observator”. 



 

Mandatul membrilor desemnaţi în COSP, cu excepţia preşedintelui şi a 

vicepreşedintelui, este de 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, cu maximum 

două mandate consecutive, în conformitate cu prevederilor art.9, alin(6) din actul 

normativ enunțat anterior. 

Prin adresa nr.1166/31.08.2021, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Mureș a solicitat Consiliului Județean Mureș să desemneze un reprezentant în Comisia 

de Orientare Școlară și Profesională. 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.25618/16.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Mureş în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Mureș, apreciem că sunt întrunite condițiile legale 

pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.   

 

 

ȘEF SERVICIU 

Popa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit: consilier, Lucian Petruța-Oroian 

2 ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 25618/16.09.2021, şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.25669/16.09.2021 al Serviciului resurse umane, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, 

am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia 

este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii 

autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am 

întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.9, alin.(3), lit.„e” și 

alin.(6) din Ordinul comun al MMFPSPV/MS/MENCS 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 speciale, precum și cele ale art.173 alin.(1) 

lit.„f” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.9, alin.(3), lit.„e” din Ordinului comun al MMFPSPV/MS/MENCS 

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 speciale, din 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP) face parte și un reprezentant din 

partea consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti. 

În conformitate cu prevederile art.9, alin(6) din aceeași text legal, mandatul membrilor 

desemnaţi în COSP, cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedintelui, este de 2 ani, cu 

posibilitatea prelungirii acestuia, cu maximum două mandate consecutive. 

Nr. 25701/17.09.2021   
Dosar nr.IX/B/1 
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.„f” din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită 

alte atribuții prevăzute de lege, în spețe cele reglementate prin art.9, alin.(3), lit.„e” 

și alin.(6) din Ordinul comun al MMFPSPV/MS/MENCS nr.1985/1305/5805/2016. 

Menționăm că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-

82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Comisia de Orientare 

Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Mureș, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi 

aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de 

specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

 

ȘEF SERVICIU 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex. 
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