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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRUHARET Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 20.11.2017.

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 Funcţionâre 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, cu modificările şi completările ulterioare.

H otărăşte:

Art. (1) Se aprobă Planul anual de muncă şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie în 

anul şcolar 2017-2018;

Art.(2) Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2018;

Art.(3) Se avizează instrumentele manageriale: machetă de monitorizare a absenţelor, fişa de observare a 

progresului la învăţătură, fişa de monitorizare a orarului şi de parcurgere ritmică a materiei, adresă către părinţi 

pentru avertizare absenţe, respectiv pentru elevii sancţionaţi, pentru anul şcolar 2017-2018;

Art.'(4)'"Se aprdbâ calificativele Finaie pentru activitatea didactică a cadreibr didactice care au avut ore în 

completare la mai multe şcoli, în anul şcolar 2016-2017;

Art.(5) Se aprobă ştatele de plată pentru plata burselor Bani de liceu şi a Burselor profesionale pentru 

lunile septembrie şi noiembrie 2017;

Ait.^’â-)- -Se--aprobă-sancţionarea cu pierderea ’bupsei-'profcsiunmt'ftfeientă -lunii'•noiftivsbric'-pentru -elevii 

clasei IXB: Caraba Nicoleta, Dumitru Elena Cătălina, Militaru Graţiela, Şerban Ionuţ, Stăncescu Ramona; 

sancţionarea cu pierderea bursei pe o perioadă de 6 luni (octombrie-martie) pentru eleva Ghica Andreea (XIB);

Art.(7) Se aprobă: constituirea comisiilor de recepţie, inventariere, casare, dezmembrare, începerea 
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Art.(8) Se aprobă amânarea închirierii sălii de sport, până la obţinerea avizului PSI;

Art.(9) Se aprobă: referatul de necesitate şi oportunitate înregistrat cu nr. 3541/13.11.2017, privind 

achiziţionarea unei surse pentru sistemul de monitorizare video;

Art.(10) Se aprobă sancţionarea d-reiprofesoare Pătraşcu Luminiţa prin diminuarea salariului de bază cu 

15% pentru o perioadă de 6 luni, începând cu luna decembrie 2017.

Secretar,
Prof. Guşti Florentina
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