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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 36/28.06.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 28 .06.2018

In 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; 
în 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 componenţa comisiilor şi calendarul de desfăşurare a examenelor organizate de şcoală 

( sesiune specială, situaţii neîncheiate, corigenţe), pentru anul şcolar 2018-2019;

Art.(2) Se aprobă sancţionarea domnişoarei profesor Pătraşcu Luminiţa pentru nerespectarea legislaţiei

şcolare;

Art.(3) Se respinge contestaţia la exmatriculare a elevului Bălăşoiu Adrian Florin;

Art. (4) Se aprobă transferul la clasa a-X-a, domeniul estetica şi igiena corpului omenesc, a elevilor: Tudor 

Beatrice Georgiana (de la Liceul Nucet, profil sportiv); Anghel Dan Marian Elisei (de la Liceul Voievodul Mircea, 

profil -ştiinţele naturii), cu respectarea ROFUIP, în vigoare;

Art.(5) Se aprobă ştatele de plată pentru: burse Bani de liceu, burse profesionale, transportul elevilor (mai 

2018) şi transportul cadrelor didactice ( mai 2018);

Art.(6) Se aprobă încetarea contractului individual de muncă şi plata concediului restant pentru d-1 

Diaconu Alexandru, începând cu luna iunie 2018, în vederea pensionării pe caz de boală;

Art.(7) Se aprobă delegarea atribuţiilor de serviciu ca director, domnului Pană Alexandru, în perioada 

concediului de odihnă a doamnei Şeran Elena, cu avizul ISJ Dâmboviţa;

Alt.(8) Se aprobă detaşarea domnului Ştefan Ilie pe postul de '/2 normă îngrijitor şi y2 normă de muncitor, 

pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna iulie 2018.

Art.(9) Se aprobă plata orelor suplinite de către cadrele didactice: Stoica Monica, Stanciu Alis, Ungureanu

Eugenia;

Art.(10) Se aprobă referatele de necesitate nr. 1481/20.06.2018 şi 1397/12.06.2018 (repararea aparatelor 

de aer condiţionat şi igienizarea clădirii pentru început de an şcolar).
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/« T / \  Secretar,
Prof. Guşti Florentina
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