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H otărârea C onsiliului de A dm inistraţie nr.9/15.01.2020

Consiliu! de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET  Târgovişte, întrunii 
în şedinţa din data de 15.01.2020

In conform itate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi com pletările ulterioare şi 
OMEN 4619/22.09.2014.

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

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

în  conform itate cu O U G  nr. 1/09.01.2020 privind unele măsuri fisca-bugetare;
Codul muncii, actualizat 2019;
Procedura operaţională iSJ privind avizarea programelor pentru disciplinele opţionale, cuprinse în curriculum ia 

decizia şcolii ( CDŞ), pentru anul şcolar 2020-2021;
în  conform itate cu M etodologia-cadru privind m obilitatea personalului didactic de predare din 

învăţăm ântul preuniversitar in anul  şcolar 2020-2021, în vigoare;

Hotărăşte:

A rt.( l)  Se aprobă scoaterea la concurs a posturilor vacantate prin aplicarea OUG nr. 1/09.01.2020 (1,5 - 
normă îngrijitor, 05 -  norm ă m ecanic-întreţinere);

Art.(2) Se aprobă com ponenţa com isiei de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor pentru ocuparea 
posturilor vacante;

Art.(3) Se aprobă fişa postului, tem atica şi bibliografia, tipul probelor de concurs (probă practică şi 
interviu), calendarul desfăşurării concursului, condiţiile de participare şi docum entele de înscriere, 
corespunzătoare funcţiilor vacantate, pentru care se organizează concurs;

Art.(4) Se aprobă oferta CDŞ pentru anul şcolar 2020-2021, la nivelul unităţii de învăţăm ânt:
Art.(5) Se aprobă com ponenţa urm ătoarelor comisii: com isia de m obilitate la nivelul unităţii de 

învăţăm ânt, com isia de evaluare obiectivă în  cadrul etapelor de m obilitate, com isia paritară la nivelul unităţii de 
învăţăm ânt, com isia de evaluare obiectivă pentru elevii cu studii în  străinătate;

Art.(6) Se aprobă înscrierea elevei D um itru F lorenţa Gabriela, ca audient în  clasa a IX-a;
Art.(7) Se aprobă solicitarea doam nei Şeran Elena, de continuare a activităţii până la îm plinirea vârstei 

de 65 de ani, ca profesor titular în  învăţăm ântul preuniversitar.
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Secretar Consiliu de Administraţie, 

Prof. Guşti Florentina
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