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H otărârea Consiliului de A dm inistraţie nr. 27 /07 .12.2017

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU H ARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 07.12.2017

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, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă Proiectul planului de şcolarizare pentru în anul şcolar 2018-2019;

Art.(2) Se aprobă opţionale pentru clase cu profil sportiv: clasa a IX-a-1 oră/săpt; clasa a X-a şi a Xl-a- 

2 ore/săpt, în anul şcolar 2018-2019;

Art.(3) Se aprobă încetarea contractului individual de muncă a doamnei prof. Biciuşca Oana şi plata 

concediului restant, la solicitarea scrisă, începând cu 09.01.2018;

Art.(4) Se aprobă solicitarea d-nei Penescu Adriana, de continuare a activităţii didactice, după vârsia 

legală de pensionare, în anul şcolar 2018-2019 şi reducerea de normă la 16 ore, cu condiţia respectării legislaţiei 

în vigoare;

Art.(5) Se aprobă solicitarea de suplinire a orelor de Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, în 

perioada concediului medical al titularului (04.12-08.12.2017);

Art.(6) Se aprobă lista temelor de proiect pentru calificările: nivel 4-profil sportiv/instructor sportiv 

(îndrumător prof. Pantilin Victor); profil servicii/coafor-stilist (îndrumător prof. Fişcu Violeta); profil 

tehnic/tehnician designer vestimentar (îndrumător prof. Mihai Cezarina), nivel 5-asistent medical generalist 

(îndrumători maiştri instr. Pârvan Ramona, Radu Marieana şi dr. Crăciunoiu Toma, dr. Antofie Camelia);

Art.(7) Se aprobă avizarea la plată a burselor profesionale şi Bani de liceu (noiembrie-decembrie 2017) 

şi a decontului pentru transportul elevilor (septembrie-decembrie 2017) şi al profesorilor (august. 2017-decembrie 

2017);

Art.(8) Se aprobă referatul de necesitate şi oportunitate înregistrat cu nr. 3751/06.12.2017, privind 

achiziţionare de materiale PSI;
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