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H otărârea Consiliului de Administraţie nr. 33/23.04.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRUHARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 23.04.2018

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

în temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor, de învăţământ 
Preuniversitar, a Regulamentului de organizare şi Funcţionare a liceului şi a regulamentului Intern, în vigoare;

în conformitate cu Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare;
In copformitate cu Metodologia —cadru de organizare şi funcţionare a*consiliului de aGimnistraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăşte:

Art. (1) Se validează raportul de analiză a activităţilor din cadrul programului „Şcoala Altfel”, anul şcolşr 

2018-2019;

Art.(2) Se aprobă planul de măslin remediale în urma analizam rezultatelor obţinute la simularea 

examenului de Bacalaureat 2018; ; ̂
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Art.(3) Se aprobă avizarea instrumentelor manageriale privind monitorizarea absenţelor;

Art.(4) Se aprobă: componenţa comisiilor de examen 2018: Bacalaureat, CCP-nivel profesional, liceal, 

postliceal, admitere în învăţământul vocaţional; completarea deciziei SSM 2018; graficul de susţinere a

examenelor CCP 2018; comisia de evaluare în cadrul inspecţiilor speciale pentru pretransfer consimţit între unităţi;1«I
Art.(5) Se aprobă calificativul parţial foarte bine şi eliberarea acordului de principiu privind prelungirea 

contractului individual de muncă pe perioadă determinată, cu respectarea metodologiei de mişcare - 2018-2019, 

pe orele declarate vacante sau care urmează a se vacanta: Georgescu Cristina, Iacobescu Loredana, Stoica Paula 

Monica, Bunea Florina;

Art.(6) Se aprobă ştatele de plată pentru: burse Bani de liceu, burse profesionale, transportul elevilor 

(martie 2018) şi al cadrelor didactice ( februarie-martie 2018); retragerea bursei profesionale (martie-mai 2018), 

elevele- Adam Andreea, Dincă Corina, Popescu Ana Maria-XB

Art. (7) Se aprobă referate de necesitate şi oportunitate ( achiziţionare: stingătoare, materiale de curăţenie 

pentru curtea liceului, servicii de dezinsecţie şi deratizare).
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