
LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TARGOVISTE
Mihai Eminescu Nr 26 -cod poştal 130076 
Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687 
E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com 
Web: http://spiruharettargoviste.weebly.com/

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 9 /26.01. 2017

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic SPIRU HARET Târgovişte, întrunit în şedinţa 
din data de 26.01.2017.

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

In temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionale a Unităţilor dc învăţământ 
Preuniversitar.

Hotărăşte:

Art. (1) Se aprobă calificativele pentru activitatea desfăşurată de personalul neclidactic în anul
2016;

Art.(2) Se aprobă proiectul planului de încadrare pentru anul şcolar 2017-201Ş, cu includerea 
opţionalelor la clasele de la profil sportiv;

Art.(3) Se aprobă comisia de mobilitate la nivel de unitate şcolară, pentru evaluarea obiectivă, 
având următoarea componenţă: preşedinte - prof. Pană Alexandru, membri-prof. Guşti Florentina şi ms. 
instr. Peichea Janiela;

Art.(4) Se aprobă menţinerea în activitate a domnului prof. Pantilin Victor, ca titular la 
discipline de specialitate-fotbal, peste vârsta standard de pensionare, pentru anul şcolar 2017-2018;

Art.(5) Se aprobă avizarea la plată a burselor Bani de liceu, a Burselor profesionale şi decontul 
abonamentelor pentru elevi şi cadre didactice, pentru luna decembrie 2016;

Art.(6) Se respinge contestaţia de exmatriculare a elevei Ciubotam Mihaela Cosmina, ca fiind 
nefondată;

Art.(7) Se aprobă dosarul privind scutirea de taxă de şcolarizare pentru eleva Bereş Gabriela 
Maria (anul IIIA, nivel postliceal sanitar), în anul şcolar 2016-2017;

Art.(8) Se aprobă închirierea sălii de spoit, d-lui Dinu Matei;

Ait. (9) Se aprobă programul de recuperare a cursurilor suspendate, conform graficului analizat 
în Consiliul Profesoral;

Art.(lO) Se aprobă tematica pentru examenul CCP, domeniul textil şi estetica şi igiena corpului 
omenesc, nivel 4;

Ait.(l 1) Se aprobă instrumente manageriale pentru: monitorizarea absenţelor, a progresului la 
învăţătură şi pentru monitorizarea orarului şi parcurgerea ritmică a materiei;
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Secretar Consiliu de Administraţie, 

Prof. Popa Cerasela
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