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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 5/ 03.11. 2016

Consiliul de Administraţie ale Liceului Tehnologic SPIRU HARET  Târgovişte, întrunit în 
şedinţa din data de 03.11. 2016.

în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare şi OMEN 4619/22.09.2014.

A

In temeiul prevederilor Regulamentului-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de 
învăţământ Preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5079/31.09.2016.

Hotărăşte:

Art. (1) Aprobă Planul de muncă anual al şedinţelor Consiliului de Administraţie şi 
responsabilităţile membrilor CA;

Art.(2) Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Liceului Tehnologic „Spiru 
Haret” Târgovişte şi a Regulamentului Intern;

Art.(3) Aprobă Fişa postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic în 
anul şcolar 2016-2017;

Art.(4) Aprobă amânarea soluţionării detaşării doamnei secretar Mosang Nicoleta, până la 
clarificarea restructurării posturilor de secretar la nivelul unităţii şcolare;

Art.(5) Aprobă înscrierea elevului Ion Cezar, după completarea solicitării cu documentele de 
studii din străinătate în vederea echivalării anilor de studii;

Art. (6) Aprobă trecerea la programul de iarnă pentru elevii de la clasele de nivel postliceal, 
cu infomiarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa;

Art. (7) Aprobă acordurile de parteneriat între unitatea şcolară, AFC Chindia şi Clubul 
Sportiv Târgovişte privind desfăşurarea unor activităţi sportive în sala de sport a liceului, cu 
asumarea responsabilităţii profesorilor însoţitori pnvind siguranţa participanţilor;

Art.(8) Nu aprobă solicitarea utilizării sălii de sport de către prof Stoicescu Marius;

Art.(9) Aprobă solicitarea elevilor privind organizarea Balului bobocilor;

Art.(lO) Aprobă salarizarea cadrelor didactice la clasele de nivel postliceal sanitar, astfel: 
profesorii titulari Constantinescu Marilena, Popa Corina şi Dan Alina, confonn grilei de salarizare , 
în vigoare de la 01 august 2016 (cu plata realizată retroactiv), respectiv plata celorlalte cadre 
didactice încadrate prin plata cu ora, conform grilei de salarizare stabilită în anul şcolar precedent.
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