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Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 8 /22.12. 2016

Consiliul de Adminisbaţie al Liceului Telmologic SPIRU HARET  Târgovişte, întrunit în şedinţa 
dm data de 22,12.2016.

în confoiTîutate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările .şi completările 
ulterioaie şi OMEN 4619/22.09,2014.

în temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţional e a Unităţilor de învăţământ 
Preuniversitar,

Hotărăşte:

Alt. (1) Sé aprobă Proiectul Planului de şcolarizare penü-u anul şcolar 2017-2018;

Ai1.(2) Se Aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru anul şcolar 2017-2018;

Art.(3) Se ivalidează Fişa de autoevaluare/evaluare şi Rapoitul de activitate (cadre didactice şi 
personal didactic auxiliar), an şcolar 2016-2017, respectiv pentiai personalul nedidactic, anul 2017;

Ail.(4) Se aprobă tematica pentioi examenul CCP, domeniul sănătate şi asistenţă pedagogică, 
nivel 5, specializarea asistent medical generalist şi filiera vocaţională, domeniul sportiv, nivel 4, 
specializarea insüuctor sportiv-fotbal;

Ai1.(5) Se aprobă comisia de concurs pentru ocuparea orelor de electromecanică, funcţia de 
maistiu instructor;

Art,(6) Se aprobă avizarea la plată a buiselor Bani de liceu, a Burselor profesionale şi decontul 
abonamentelor pentm elevi şi cadi'e didactice, luna noiembrie 2016;

,4i1.(7) Se aprobă referatele de necesitate şi opoitunitate întocmite de d-na administiator 
pati'iinoniu Ştefan Georgiana şi ms. instr. Constantinescu Maiilena, pentiu: achiziţionarea de materiale 
de curăţenie, materiale de birotică, mobilier pentru sălile de clasă, scaune de birou, cu încadrai'ea în 
bugeml existent;

Art,(8) Se aprobă, la solicitarea Primăiiei Târgovişte, închirierea gratuită a unei săli de clasă 
pentru desfaşuraiea iunor cursuri de foimare şi avizul Consiliului de Administraţie pentru deschiderea 
unui chioşc alimentar în incinta unităţii şcolaie;

Art,(9) Se acordă prelungii ea perioadei de justifícal e cu documente, penti u întocmirea de căfre 
eleva Bereş Gabrielâ Maiia (anul IIIA, nivel postliceal sanitar) a dosarului privind scutirea de taxă de 
şcolarizare.
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