ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii
Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 24.04.2019,
Având în vedere:
- raportul comun al Direcţiei Economice şi Compartimentului Guvernanță Corporativă și
Instituții Publice Subordonate, înregistrat sub nr. 6829 din 11.04.2019;
- raportul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finanţe şi
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi, nr. 500 din
04.04.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 6517 din 08.04.2019;
- prevederile art. 110 alin. (3) din Legea învățământului nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 9 alin. (8), art. 89 alin. (1) şi (7) din Ordinul comun al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului sănătăţii şi al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 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;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d), f) şi alin. (5) lit. a) pct. 1 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă cuantumul indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Comisiei de
Orientare Şcolară şi Profesională Călăraşi în sumă de 200 lei/şedinţă, pentru cel mult două şedinţe
pe lună.
Art. 2. – Finanțarea cuantumului indemnizației de ședință se va suporta din bugetul
propriu al Județului Călărași.
Art. 3. – Plata contravalorii indemnizației de ședință se va efectua de către Centrul
Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi.
Art. 5. – La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă orice dispoziție contrară.
Art. 4. – Direcţia Economică, Compartimentul Guvernanță Corporativă și Instituții
Publice Subordonate şi Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Călăraşi vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
celor interesaţi.
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