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LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HAŞîp i : ARÎSOVISTE
Mihai Eminescu Nr 26 -cod poştal 130076 
Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687 
E-mail: spiru_haret_igv@yahoo.com 
Web: http://spiruharettargoviste.weebly.com/

Hotărârea Consiliului d

Consiliul de Administraţie al Liceului Teţj 
data de 27.04.2018

ţ. Administraţie nr. 34/27.04.2018 

OÍOE

în conformitate cu Legea Educaţiei Naţional 
OMEN 4619/22.09.2014.

în temeiul prevederilor Regulamen'tului-qad: 
Preuniversitar, a Regulamentului de organizare şi pur 

In conformitate cu Codul Muncii, cu modific
Metodologia de mişcarc a personalului didactic.
în conformitate cu Metodologia -cadru de 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările

; nr

u d 
cţio

c SfJRU H ARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi

e Organizare şi Funcţionare a Unităţilor ,de învăţământ 
nare a liceului şi a regulamentului Intern, în vigoare;

ărilif şi completările ulterioare, în vigoare;
'*,018-2019;

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
şi completările ulterioare.

Hotărăşte:

Ari. (1) Se validează raportul comiliei de hiobilitate, înregistrat cu nr. 987 şi nr. 988 din .27 04.2018, 

privind validarea dosarelor candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante prin pretransfer consimţit între unităţi, 

în anul şcolar 2018-2019;

Art.(2) Se aprobă emiterea acordului,de^nijcipiu pentru pretransfer pe orele vacante: religie (Bugiulescu 

Marin) şi educaţie fizică şi sport ( Amăutu Zqica Marilenaj; *

Art.(3) Se aprobă refuzul pentru pretransfeul d-lui Sjăvoiu D. Radu Florin pe orele vacante de educaţie 

fizică şi sport pentru neîndeplinirea condiţiilor specifice de pretransfer;

Art.(4) Se aprobă încetarea contractului m p i^ u a l de muncă şi plata concediului restant pentru d-na

secretar Negulescu Maria, începând cu data de 01.05 .2018;

Art.(5) Se aprobă modificarea deciziei pentju ¡încheierea situaţiei şcolare la disciplina TIC, pentru eleva 

lordache Ileana Alexandra, în vederea echivalării studiilor şi înscrierii în clasa a IX-a, în anul şcolar 2017-2018;

Art.(6) Se aprobă recuperarea zilei de j$0.04.2018 pe data de 05.05.2018, pentru învăţământul liceal şi 

postliceal, respectiv completarea recuperării orelor ipentiju clasele cu stagiu clinic prevăzut în orar, în data de 

19.05 2018.

i ’roC;'Şeran f-'icna pß.
Secretar,

Prof. Guşti Florentina
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