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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 19 /21.06.2017

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRUHARET  Târgovişte, întrunit 
în şedinţa din data de 21.06.2017.

In conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare 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 Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă graficul de susţinere a examenelor de situaţii neîncheiate şi corigenţă 
pentru disciplinele modulare care s-au finalizat pe parcursul anului şcolar, nivel 
liceal/profesional/postliceal;

Art.(2) Se aprobă graficul de susţinere a examenelor de situaţii neîncheiate şi corigenţă 
pentru clasele terminale niveT'lîceâl/proFesionaî, respectiv pentru celelalte clase de nivel liceal 
(altele decât cele terminale)/postliceal;

Art.(3) Se aprobă componenţa comisiilor de evaluare la examenele de situaţii 
neîncheiate şi corigenţă pentru disciplinele modulare care s-au finalizat pe parcursul anului 
şcolar, nivel liceal/profesional/postliceal şi pentru celelalte discipline de învăţământ;

Art.(4) Avizarea la plată a burselor Bani de liceu, a Burselor profesionale şi decontul 
abonamentelor pentru elevi şi cadre didactice, pentru luna mai 2017;

Art. (5) Se aprobă revizuirea propunerii de comisie pentru susţinerea examenului de 
certificare a competenţelor profesionale, nivel 5, calificarea asistent medical de farmacie prin 
completare cu reprezentantul OAM.V1K şi DSP;

Art.(6) Se aprobă solicitarea d-nei secretar Mosang Nicoleta, înregistrată cu nr. 
1557/20.06.2017, având la bază solicitarea d-lui Domnişan Mugurel înregistrată cu nr. 
1510/15.06.2017 şi a domnului Ştefan Ilie înregistrată cu nr. 1427/06.06.2017, privind 
prelungirea detaşării începând cu data de 01 iulie 2017, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

Art.(7) Se aprobă referatul de necesitate şi oportunitate nr. 1549/20.06.2017 privind 
achiziţionarea de materiale igienico-sanitare pentru pregătirea noului an şcolar;

Art.(8) Se aprobă modificarea calendarului de admitere în învăţământul postliceal prin 
susţinerea probei scrise pe data de 12.08.2017, ora 9,00.

Director,
Secretar Consiliu de Administraţie, 

Prof. Guşti Florentina
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