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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 7/25.11.2019

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRUHARET  Târgovişte, întrunit 
în şedinţa din data de 25.11.2019

In conform itate cu Legea Educaţiei N aţionale nr. 1/2011, cu modificările şi com pletările ulterioare şi 
OM EN 4619/22.09.2014.

în  tem eiul prevederilor Regulam entului-cadru de Organizare şi Funcţionare a U nităţilor de învăţăm ânt 
Preuniversitar, în  vigoare;

In conform itate cu M etodologia -cad ru  de organizare şi funcţionare a consiliului de adm inistraţie din 
unităţile de învăţăm ânt preuniversitar;

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 priv ind m odalitatea de subvenţionare de către stat a costu rilo r pentru  elevii care 
frecventează învă ţăm ân tu l profesional ACT EMIS DE: Guvernul României, ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 756 din 
09 noiem brie 2012;

Codul muncii, actualizat 2019;

Hotărăşte:

A rt.(l)  Se aprobă proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021: nivel liceal-3 clase 
(profil tehnic/ electrom ecanic -1 clasă, profil servicii/ coafor stilist -1 clasă, profil sportiv/fotbal-1 clasă); nivel 
profesional- 3 clase (domeniul estetica şi igiena corpului om enesc/ frizer, coafor, m anichiurist, pedichiurist -2 
clase, domeniul industrie textilă/ confecţioner produse textile -1 clasă; nivel postliceal- domeniul sănătate şi 
asistenţă pedagogică/asistent medical generalist/buget-5 clase;

Art.(2) Se aprobă cuprinderea elevei Dinu Adriana N icoleta în  lista beneficiarilor pentru bursa 
profesională, începând cu luna noiem brie 2019;

Art.(3) Se aprobă transferul elevilor: plecări-Savici Florin D aniel (de la IXS)/Liceul Aurel Rainu Fieni, 
Stăncioiu M arius M arian (de la IXS)/Liceul Topoloveni; veniri-Zabou Gabriel M arian (la clasa IXS)/Liceul 
Constantin Brâncoveanu;

A rt.(4) Se aprobă solicitarea d-nei Constantinescu M arilena de acordare a concediului pentru studii 
doctorale pentru o perioadă de 3 luni (01.12.2019-29.02.2020 şi vacantarea orelor din încadrare pentru perioada 
menţionată;

Art.(5) Se aprobă solicitările de continuare a detaşării în  interes de serviciu a d-lui Ştefan Ilie-post de 
muncitor/personal de îngrijire şi a d-nei Bălan Anca/post de personal de îngrijire, începând cu data de 01 . 12.2019 

pentru o perioadă de 6 luni, sub rezerva revenirii asupra deciziei în  cazul revizuirii normării pentru anul şcolar 
2019-2020;

Art.(6) Se aprobă referatul de necesitate nr. 3544/20.11.2019 (achiziţionare program  pentru acte de studii)

Director, 
Prof. Şeran Elena Secretar Consiliu de Administraţie, 

Prof. Guşti Florentina
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