ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Călăraşi
în Grupul de lucru pentru implementarea şi adaptarea
Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă
a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile
în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 25.09.2019,
Având în vedere:
- raportul Serviciului Juridic - Contencios, înregistrat sub nr. 15935 din
17.09.2019;
- avizul Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Juridică şi de Disciplină,
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor şi a Libertăţilor Cetăţenilor şi ale
Minorităţilor Naţionale;
- adresa Instituţiei Prefectului–Judeţul Călăraşi, nr. 6819 din 12.09.2019,
înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 15701 din aceeaşi dată;
- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 35/2007 privind creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. a) şi g) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se desemnează doamna Munteanu Cristina–Laura, consilier judeţean şi
domnul Paraschiv Aurel, consilier în cadrul Compartimentului Control, în calitate de
reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi în Grupul de lucru pentru implementarea şi
adaptarea Planului Naţional Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a
elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele
adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar.
Art. 2. – Persoanele desemnate potrivit dispoziţiilor articolului 1 vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare
Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesaţi.
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Emil MUȘAT

