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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 15 /1 1.04.2017

* .. <: 0^SlI' ul de'A dm inistraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte întrunit
in şedinţa din data de 11.04.2017 * mirunit
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■I.n conformitate cu M etodologia -cadru  de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.
Hotărăşte:

f W M 1!' (1) T ° bâ’ d° amnei Stan° iu AllS M ihaela (titular «a Şcoala Gimnazială 
C om ăelu), acordul de principiu pentru pretransfer consimţit între unităţi, pentru orele la
disciplina geografie (10 ore), cu condiţia vacantărn acestora, respectiv acordarea
consimţământului pentru pretransfer, doamnei Vişan M. M ihaela (titular la Şcoala Gimnazială
Tartăşeşti), pentru orele declarate vacante la disciplina matematică (3 ore);

A l t (2) Se aprobă am ânarea transmiterii către ISJ Dâmbovifa, a solicitării de reanalizare 
aap roban , de funcţionare, cu efectivul existent de 4 elevi, a formaţiunii de studiu -anul I

, ^ f  (.3 ) r ^  aprobă, în termenul legal, rediscutarea contestaţiilor la exmatriculare a 
elevilor de la I ARLC: Zam fir George Lucian, Ivan M aria Cristina şi Stan Angelica după 
vizarea motivărilor prezentate, la cabinetul medical şcolar, motivarea şi numărarea absenţelor 
nemotivate de către profesorul diriginte;

r n r a  ^ ?  Se,!Pr0bă retraSerea bursei pentru elevii: Adam Andreea (IXBp), D incă Corina 
(K BpX  Boţarca Cristina (XBp)-luna martie; Mihai Georgiana (XBp)-lunile martie aprilie

rrX R n in 8arUt f e n a w ^ ela (K B p )’ IldC0V Alexandra (K B P). Iortache Alexandra’
T 18 ( P)’ ° hlCa Andreea (XBp)’ M lrlută Cristi (XBP). Tulică Maria

(XBp) Georgescu Lavim a (XlBp)-următoarele 6 luni; plata aferentă lunii februarie pentru 
elevii. Popescu Ana M ana (IXBp), Bojârcă Cristina (XBp), Mihai Georgiana (XBp);

Art.(5) Avizarea la plată a burselor Bani de liceu, a Burselor profesionale şi decontul 
abonamentelor pentru elevi şi cadre didactice, pentru luna martie 2017;

m e t o d i c i  J 7 aPr0bă re7 ZUirea deCiZÎei ^  nUmire 3 resP°nsabiIilor comisiilor metodice 2016-2017 prin completare cu profesorii: Bucura Cristina (Limbă şi comunicare),
'îşcu Violeta (Ştiinţe) şi M ihai M ihaela Cezarina (Tehnologii-liceu);

Art.(7) Se aprobă sancţionarea disciplinară cu Avertisment, a d-rei profesoare 
Pătraşcu Luminiţa.

Director,

Secretar Consiliu de Administraţie, 

Prof. Guşti. entina

Váti
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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 14 /30.03.2017

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU H ARET  Târgoviste, întrunit în şedinţa 
din data de 30.03.2017

în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ultenoare 
şi OMEN 4619/22.09.2014.

In temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
Învăţământ Preuniversitar, în vigoare;

In conformitate cu M etodologia -cad ru  de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie 
din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă, acordul de principiu pentru pretransfer, următoarelor cadre didactice: Stana 
Coca şi Bucăloiu Ionela;

Art.(2) Se aprobă transferul elevilor, conform legislaţiei în vigoare, de la formaţiunea de studiu -  
anul IA RLC, la specializarea asistent medical generalist (la clase cu taxă), fară achitarea taxei în acest an 
şcolar;

Art.(3) Se aprobă transferul elevului Hasan Iulian Alexandru, clasa a IX-a, de la Liceul „Ion 
M ihalache” Topoloveni, profil real, matematică-informatică, la unitatea şcolară, profil sportiv, cu condiţia 
susţinerii şi promovării examenelor de diferenţă;

Art.(4) Se aprobă com isia internă de evaluare continuă (CIEC) cu următoarea structură: 
responsabil-prof. M ihai Cezarina, prof. membri-Penescu Adriana, Georgescu Simona, Georgescu Denis;

Art.(5) Se apiobă tematica şi selecţia temelor din lista naţională pentru susţinerea examenelor 
CCP, nivel 3, învăţământ profesional, domeniul electromecanic şi textil;

Art.(6) Se aprobă propunerile pentru: comisia de examen, nivel 3 de calificare şi comisia de 
Bacalaureat 2017 (competenţe lingvistice şi digitale, respectiv pentru probele scrise-comisii pentru 
centrele de evaluare şi centrele de examen);

Art.(7) Se aprobă referatul de necesitate nr. 794/21.03.2017, privind contractarea unui nou 
abonament Internet;

Art.(8) Se analizează rezultatele examenului de simulare Bacalaureat-2017 şi se propun măsuri 
de îmbunătăţire a rezultatelor;

Art.(9) Se amână luarea unei decizii de sancţionare, urmare a propunerii comisiei de cercetare 
disciplinară din unitatea şcolară, din lipsă de cvorum la vot.
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