
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

  PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind   desemnarea   unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul 
de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională

Consiliul Judeţean Ilfov;

Având în vedere:

- Expunerea de motive  a preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ilfov, 

înregistrată cu nr. ........  din ................2012;

- Raportul  Direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu 

nr.  ..........  din .............2012;

- Raportul  de avizare al Comisiei  de administraţie publică locală,  juridică,  apărarea 

ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

-  Raportul  de avizare al Comisiei de învăţământ, sănătate, familie, protecţie socială, 

protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism;

Conform  Ordinului  Ministerului Educaţiei,  Cercetării  Tineretului şi Sportului 

nr.5555/2011  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea 

centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

În temeiul  art.45, alin.5, art.91 alin.1 lit. ,,f,, şi art.97  din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei  publice locale,  republicată, modificată şi completată;



HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Începând cu data prezentei hotărâri,  se desemnează d-na/dl. ....................., 

consilier judeţean, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov în Consiliul 

de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională.

Art.2   Hotărârea   Consiliului  Judeţean  Ilfov  nr.3/2007   îşi  încetează 

aplicabilitatea. 

Art.3 Direcţiile  de  specialitate  va  asigura  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei 

hotărâri.

PREŞEDINTE,

Marian  Petrache

Avizează,
    SECRETAR AL  JUDEŢULUI,

Monica Trandafir

Nr. _____ 
Din ____________ 2012



ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr._______/__________ 2012

EXPUNERE DE MOTIVE

Monitorul  Oficial  al  României  nr.  759 din 27 octombrie  2011 a fost  publicat 

Ordinul  Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului nr.5555/2011 pentru 

aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea  centrelor  judeţene/al 

municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

Potrivit  prevederilor  art.  3,  art.5  şi  art.6  din  Ordinul  nr.5555/2011,  Centrul 

Judeţean  de  Resurse  şi  de  Asistenţă  Educaţională,  coordonează,  monitorizează  şi 

evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică 

(CJAP)  şi  a  cabinetelor  de  asistenţă  psihopedagogică,  a  centrelor  şi  cabinetelor 

logopedice  interşcolare,  colaborează cu centrele  şcolare  pentru  educaţie  incluzivă  în 

vederea asigurării  serviciilor educaţionale specializate,  coordonează, monitorizează şi 

evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Obiectivele principale ale activităţii CJRAE  sunt:

    a)  cuprinderea  şi  menţinerea  în  sistemul  de  învăţământ  obligatoriu  a  tuturor 

copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;

    b) asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în 

funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

    c)  informarea  şi  consilierea  cadrelor  didactice  în  spiritul  optimizării  activităţii 

didactico-educative;

    d)  colaborarea  cu  factorii  educaţionali  implicaţi  în  dezvoltarea  personalităţii 

elevilor/tinerilor  în  scopul  integrării  optime  a  acestora  în  viaţa  şcolară,  socială  şi 

profesională;



    e) implicarea părinţilor în activităţi  specifice unei relaţii  eficiente şcoală-familie-

comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

    f) organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, comportamentul deviant 

juvenil, anturajul negativ, activităţile extraşcolare/timpul liber;

    g) organizarea de programe şi proiecte antiviolenţă în mediul educaţional.

    Finanţarea  CJRAE/CMBRAE,  a  centrelor  şi  cabinetelor  de  asistenţă 

psihopedagogică, precum şi a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare se asigură 

de  la  bugetul  consiliului  judeţean/sectorului  municipiului  Bucureşti,  din  sumele 

defalcate  din unele  venituri  ale  bugetului  de stat  prin bugetele  locale  ale  consiliilor 

judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi 

art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

   În conformitate cu dispoziţiile art.12 şi art.13 din  Ordinul  sus menţionat: Art.12 

(1) CJRAE/CMBRAE are următoarea structură organizatorică:

    a) personal de conducere;

    b) personal didactic;

    c) personal didactic auxiliar;

    d) personal nedidactic.

    (2) Conducerea CJRAE/CMBRAE este asigurată de un consiliu de administraţie.

    (3) Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un număr impar de membri, 

cuprins între 9 şi 13, din care fac parte:

    a) directorul CJRAE/CMBRAE;

    b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;

    c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE;

    d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;

    e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;

    f) un reprezentant al mediatorilor şcolari;

    g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;

    h) cadre didactice.

    (4) La şedinţele consiliului de administraţie al CJRAE/CMBRAE sunt invitaţi  să 

participe, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale.



   Art.13   Consiliul  de  administraţie  al  CJRAE/CMBRAE  funcţionează  în  baza 

prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 şi ale metodologiei-cadru de organizare şi de 

funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  al  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar, 

aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Astfel,  având  în  vedere  prevederile   legale,  am  iniţiat  proiectul  de  hotărâre 

alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,

Marian   Petrache 

VICEPREŞEDINTE,                                             VICEPREŞEDINTE,
         
   Manicea Cristina                                                    Mihai  Barbu 
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RAPORT

Monitorul  Oficial  al  României  nr.  759 din 27 octombrie  2011 a fost  publicat 
Ordinul  Ministerului Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului nr.5555/2011 pentru 
aprobarea  Regulamentului  privind  organizarea  şi  funcţionarea  centrelor  judeţene/al 
municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională

Potrivit  prevederilor  art.  3,  art.5  şi  art.6  din  Ordinul  nr.5555/2011,  Centrul 
Judeţean  de  Resurse  şi  de  Asistenţă  Educaţională,  coordonează,  monitorizează  şi 
evaluează, la nivel judeţean, activitatea centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică 
(CJAP)  şi  a  cabinetelor  de  asistenţă  psihopedagogică,  a  centrelor  şi  cabinetelor 
logopedice  interşcolare,  colaborează cu centrele  şcolare  pentru  educaţie  incluzivă  în 
vederea asigurării  serviciilor educaţionale specializate,  coordonează, monitorizează şi 
evaluează servicii specializate de mediere şcolară.

Finanţarea  CJRAE/CMBRAE,  a  centrelor  şi  cabinetelor  de  asistenţă 
psihopedagogică, precum şi a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare se asigură 
de  la  bugetul  consiliului  judeţean/sectorului  municipiului  Bucureşti,  din  sumele 
defalcate  din unele  venituri  ale  bugetului  de stat  prin bugetele  locale  ale  consiliilor 
judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin. (5) şi 
art. 110 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
   În conformitate cu dispoziţiile art.12 şi art.13 din  Ordinul  sus menţionat:
Art.12  (1) CJRAE/CMBRAE are următoarea structură organizatorică:
    a) personal de conducere;
    b) personal didactic;
    c) personal didactic auxiliar;
    d) personal nedidactic.
    (2) Conducerea CJRAE/CMBRAE este asigurată de un consiliu de administraţie.
    (3) Consiliul de administraţie al CJRAE/CMBRAE are un număr impar de membri, 
cuprins între 9 şi 13, din care fac parte:
    a) directorul CJRAE/CMBRAE;
    b) un reprezentant al consiliului judeţean/local;
    c) un reprezentant al instituţiei primarului municipiului Bucureşti, pentru CMBRAE;
    d) coordonatorul centrului judeţean de asistenţă psihopedagogică;
    e) coordonatorul centrului logopedic interşcolar;
    f) un reprezentant al mediatorilor şcolari;
    g) un reprezentant al ISJ/ISMB, desemnat prin decizie a inspectorului şcolar general;



    h) cadre didactice.
    (4) La şedinţele consiliului de administraţie al CJRAE/CMBRAE sunt invitaţi  să 
participe, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor sindicale.
  Art.13 ,,  Consiliul  de administraţie  al  CJRAE/CMBRAE funcţionează  în baza 
prevederilor art. 96 din Legea nr. 1/2011 şi ale metodologiei-cadru de organizare şi de 
funcţionare  a  consiliului  de  administraţie  al  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar, 
aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.,,

Faţă  de  prevederile  legale  menţionate   şi  în  temeiul  prevederilor  Legii 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificată şi completată, am 
întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECŢIA   JURIDICĂ  ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,
Irina Suliman

Şef Serviciul Juridic- Contencios,
                                                                               Avizare  Legalitate  Acte

Adela Ralea Steliana
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