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SCOL^ît JL-CEIEA.'SÜAiíBOVm

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7 /14.11.2018

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa din 
datadel4.1L2018

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 învătământ 
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 normarea pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic, anul şcolar 2018-2019;

Art.(2) Se aprobă prelungirea detaşării pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna decembrie 2018, pentru 
d-1 Ştefan Ilie şi d-na Bălan Anca;

Art.(3) Se aprobă încetarea contractului de cumul pentru d-na Bănică Maria şi vacantarea a 0,75 normă 

de îngrijitor şi 0,5 normă de muncitor, începând cu luna decembrie 2018;

Art.(4) Se validează rezultatul concursului pentru ocuparea unui post vacant de maistru instructor pentru 

anul şcolar 2018-2019 şi se aprobă încheierea contractului individual de muncă pentru candidatul declarat admis;

Art. (5) Se aprobă lista beneficiarilor de bursă profesională, bani de liceu (luna octombrie 2018) şi 

decontul pentru transport elevi şi cadre didactice (septembrie şi octombrie 2018);

Art. (6) Se aprobă: Regulamentul intern privind protecţia datelor cu caracter personal. Codul etic al 

liceului; Nomenclatorul arhivistic al dosarelor; Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor şi a 

instrucţiunilor de lucru;

Art.(7) Se aprobă componenţa comisiei de implementare a Codului de conduită etică, a comisiei pentru 

prevenirea actelor de corupţie în educaţie, anul şcolar 2018-2019;

Art.(8) Se aprobă consilierul de integritate, d-na Guşti Florentina;

Art.(9) Suplinirea cu plată, a orelor pentru care titularul este în concediu medical;

Art.(lO) Se aprobă formarea cadrelor didactice în domeniul SSM, PSI şi DGCP, în limita fondurilor 

disponibile;

A rt.(ll) Se aprobă plata concediului de odihnă restant pentru d-na Stoica Monica, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare;

Art. (12) Se aprobă delegarea atribuţiilor de director, d-lui Pană Alexandru, în perioada concediului de 

odihnă din vacanta.4e4afBă^ 2018-2019;
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