
                                                         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. 
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     PREŞEDINTE,           CONTRASEMNEAZĂ 
            SECRETAR GENERAL    
     AL JUDEȚULUI,                   

DORIN COSMIN  VASILE          CRISTIAN MARIAN ȘOVĂILĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

 
  

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 34 voturi “PENTRU” 

 



Anexa la H.C.J. Dolj nr. 260/2022 

 

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 – dna. Damean Mihaela-

Violeta 

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

Mihaela-Violeta 

3. Liceul Tehnologic Special ,,Penlendava” Craiova – dna. Damean Mihaela-

Violeta 

4. Liceul Tehnologic Special ,,Beethoven Craiova – dna. Damean Mihaela-

Violeta 

 




