
Dosar III-E-5  
COD F/PO-APC-02/06                                 
                                                              ROMANIA 
                                                        JUDETUL BRAILA 

                   CONSILIUL JUDETEAN 
 

                                                     HOTARAREA NR.186 
                                    din 14 septembrie 2021 
 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Braila in Consiliul de 

administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila 

 

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 14 septembrie 2021; 

Avand in vedere Referatul de aprobare a  Presedintelui Consiliului Judetean Braila si 

Raportul de specialitate al Directiei administratie publica, contencios; 

Vazand adresa Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila 

nr.1360/31.08.2021, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.17451/31.08.2021; 

Vazand avizele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si 

relatii internationale si ale Comisia de activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si 

activitati sportive; 

Pe baza rezultatului votului secret consemnat in procesul-verbal de numarare a voturilor; 

 In conformitate cu prevederile art.12 alin. 3 lit.”b” din Anexa la Ordinul Ministrului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti 

de resurse şi asistenţă educaţională si art.5 alin.1 si alin.2 lit.”a” din Ordinul Ministerului 

Educatiei Nationale nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar; 

In baza dispozitiilor art. 173 alin. 5 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.182 si art. 196 alin. 1 lit. “a” din Ordonanta de Urgenta 

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

 

H O T A R A S T E: 

Art.1 – Se desemneaza in calitatea de reprezentant al Consiliului Judetean Braila, in 

Consiliul de Administratie al  Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala domnul 

consilier judetean Abaseaca Mihai Gabriel. 



Art.2 – Persoana desemnata indeplineste functia de membru in Consiliul de Administratie 

al Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Braila  cu atributiile si competentele 

acestei structuri prevazute de Ordinul nr. 5.555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti 

de resurse şi asistenţă educaţională. 

Art.3 -  La data adoptarii prezentei hotarari, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 

251/27 octombrie 2020 isi inceteaza aplicabilitatea. 

Art.4 -  Prezenta hotarare va fi comunicata celor in drept si transmisa celor interesati prin 

grija Compartimentul cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.  

 

Hotararea a fost adoptata prin vot secret pe baza de buletine de vot cu majoritatea prevazuta de lege conform 
procesului verbal de numarare a voturilor. 

 

      PRESEDINTE,                                                     CONTRASEMNEAZA 
                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI 

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC                                    DUMITREL PRICEPUTU 
 
 
 
 

 


