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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr, 4 /09.10.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
data de 09.10.2018

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 Unită,ţilor de învăţământ 
Preuniversitar, în vigoare,

în conformitate cu Metodologia -cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă componenţa Consiliului de Administraţie, planul de muncă şi responsabilităţile 
membrilor;

Art.(2) Se aprobă componenţa comisiilor funcţionale obligatorii, temporare şi ocazionale; componenţa 
comisiei „Şcoala Altfel” , pentru desfăşurarea programului „Şcoala Altfel”, în anul şcolar 2018-2019;

Art.(3) Se aprobă: secretar al Consiliului Profesoral, Consiliului de Administraţie şi responsabil al 
comisiei pentru programe şi proiecte educative şi extraşcolare - doamna profesoară Guşti Florentina, în anul şcolar 
2018-2019;

Art.(4) Se aprobă Organigrama, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a liceului , Regulamentul 
Intern şi Procedura de acces a persoanelor străine, revizuite, în anul şcolar 2018-2019;

Art. (5) Se aprobă: Raportul anual privind starea învăţământului în Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, 
Raportul RAEI, în anul şcolar 2017-2018;

Art.(6) Se avizează documentele proiective: Planul Managerial anual şi operaţional, Planul de dezvoltare 
instituţională (PAS), în anul şcolar 2018-2019;

Art.(7) Se aprobă stabilirea calificativelor finale pentru cadrele didactice care au desfăşurat activitate în 
mai multe unităţi şcolare în anul şcolar 2017-2018 ( Drăguţescu Adriana, Bucura Cristina, Penescu Adriana);

Art.{8) Se aprobă programarea concediilor de odihnă, 2018-2019 şi suplimentarea concediului de odihnă 
pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar pentru anul 2019, în Comisia paritară la nivelul unităţii;

Art.(9) Se aprobă plata concediului de odihnă restant la încetarea contractului individual de muncă pentru 
cadrele didactice: Stana Coca, Drăguţescu Adriana, Bunea Florina, Poenaru Elena ,

Art. (10) Se aprobă lista cu beneficiarii de Bursă profesională, decontul transportului la elevi şi cadre 
didactice -septembrie 2018,

Art.(11) Se aprobă restituirea sumei de 300 lei pentru elevii care au trecut de la clasa cu taxă, la clasa 
finanţată de la buget (IC), cu avizul Primăriei Municipiului Târgovişte;

Art.(12) Se aprobă continuitatea la detaşare a d-nei Bălan Anca şi a d-lui Ştefan Ilie, pe posturile de 
îngrijitor şi muncitor/ îngrijitor, până la data de 01.12.2018;

Art.(13) Se aprobă referatul de oportunitate şi necesitate nr. 2522/13.09.2018 pentru achiziţionarea de
tipizate;

Art.(14) Se aprobă acordarea recomandării în vederea înscrierii la gradele didactice pentru profesorii: 
Popescu Cosmin (2016-2017), Şerbănescu Cristian (2016-2017), Amăutu Zoica;

Art.(15) Se aprobă anexarea fişei postului, neasumată prin semnătura, la contractul individual de muncă 
a d-rei Pătraşcu Luminiţa;

Art.(16) Se aprobă asigurarea formării personalului didactic, prin alocarea unui buget în limita a 10.000 
lei, în anul şcolar 20,18-2019;

Secretar, 
Guşti Florentina

mailto:spiru_haret_tgv@yahoo.com
http://spiruharettargoviste.weebly.com/

