
                                                         HOTĂRÂRE 

privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Judeţean Dolj, 

 membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul 

unităților de învățământ special de stat din județul Dolj 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară,  

 având în vedere referatul de aprobare nr. 22306/06.09.2022 al Direcției Imagine 

și Coordonare Instituții Subordonate, Biroul Coordonare şi Monitorizare Instituţii 

Subordonate, raportul Serviciului juridic nr. 23696/21.09.2022, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

 potrivit prevederilor art. 11  alin. (1) și alin. (4) lit. e) din Ordonanţă de Urgenţă 

nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 

87/2006 cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 12 alin. (6) și (7), art. 

20, art. 49 alin. (1) și (2), art. 96 alin. (1) și art. 112 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale cu modificările și completările ulterioare, 

 în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 –  Se numesc reprezentanții Consiliului Judeţean Dolj în Comisiile pentru 

evaluarea și asigurarea calității educației ale unităților de învățământ special de stat din 

județul Dolj, conform anexei.  

 Art.2 – Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj, unitățile de 

învățământ special de stat din județul Dolj şi persoanele nominalizate în anexă vor 

aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. 

 Art.3 –  Prezenta hotărâre se va comunica unităților de învățământ special de 

stat din județul Dolj și persoanelor nominalizate în anexa la prezenta hotărâre. 

 

Nr._______             Adoptată la data de _______2022 

 

     PREŞEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ 
            SECRETAR GENERAL    
     AL JUDEȚULUI,                   

DORIN COSMIN  VASILE          CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 



DIRECȚIA IMAGINE ŞI COORDONARE 

INSTITUŢII SUBORDONATE 

Biroul Coordonare și Monitorizare 

Instituții Subordonate 

Nr. 22306/06.09.2022 

             

                                        PREȘEDINTE, 

 

                                                                                 DORIN  COSMIN VASILE 

     

    REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului de hotărâre  privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului 

Judeţean Dolj,  membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

educației din cadrul unităților de învățământ special de stat din județul Dolj 

 

Potrivit prevederilor  art. 11  alin. (1) și alin. (4) lit. e) din Ordonanţă de Urgenţă 

nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei: „ (1)La nivelul fiecărei 

organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii.”  

(4)Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din 

învăţământul preuniversitar cuprinde: 

a)1 -3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; 

b)un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; 

c)un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial 

sau liceal; 

d)un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; 

e)un reprezentant al consiliului local; …….” 

  De asemenea, au fost luate în considerare și prevederile art. 12 alin. (6) și (7), art. 

20, art. 49 alin. (1) și (2), art. 96 alin. (1) și art. 112 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 a 

educației naționale cu modificările și completările ulterioare. 

   La nivelul județului Dolj există 4 unități de învățământ special de stat în cadrul 

cărora au fost create Comisii pentru asigurarea calității educației, din care fac parte și 

reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj.    

  Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

 DIRECTOR EXECUTIV, 

                                                                                               

              Larisa RĂDUCAN                                                                                                                                                     

          Întocmit, 

                Loreta Pavel 



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, Administrație Locală 

Nr.23696/21.09.2022                          

 

     VIZAT 

              DIRECTOR EXECUTIV 

                 Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre privind numirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, 

membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul unităților de 

învățământ special de stat din județul Dolj 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind 

numirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, membri în Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității educației din cadrul unităților de învățământ special de stat din județul Dolj 

propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: numirea unor reprezentanți ai Consiliului Județean Dolj, 

membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației din cadrul unităților de 

învățământ special de stat din județul Dolj. 

 

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a 

căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile domeniului 

reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 11 alin. (1) și alin.(4) lit.e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 

asigurarea calității educației, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.12 alin. (6) și (7), art. 20, art. 49 alin.(1) și (2), art.96 alin. (1), art. 112 alin. (3) din Legea 

educației naționale nr.1/2001, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului juridic: 

nu este cazul. 

 

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

 

           

Întocmit 

Consilier juridic 

Alin Maria 



Anexa la H.C.J. Dolj nr. .......... 

 

Lista cu membrii în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității 

educației din cadrul unităților de învățământ special de stat ale județului Dolj 

 

 

1. Școala Gimnazială Specială ,,Sf. Mina” Craiova – dl/dna ....................... 

2. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Sf. Vasile” Craiova – dl/dna 

............................. 

3. Liceul Tehnologic Special ,,Penlendava” Craiova – dl/dna ..................... 

4. Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven Craiova – dl/dna ........................ 




