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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 08.12.2015 
 

Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște întrunit 

în ședința din data de 08.12.2015. 

În conformitate cu Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare și OMEN 4619/22.09.2014 

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților 

de Învățământ Preuniversitar 

 

Hotărăște: 

 

Art. (1). Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2016. 

Art. (2). Se aprobă Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-

2017.  

Art. (3). Se aprobă situația concediilor de odihnă pentru anul școlar 2015-2016. 

Art. (4). Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare – varianta 

revizuită, ca urmare a încetării detașării d-nei Mihai Cezarina în funcția de director 

adjunct. 

Art. (5). Se aprobă componența comisiilor de casare, de dezmembrare. 

Art. (6). Se aprobă componența comisiei pentru examenul de certyificare a 

calificării profesionale, nivel 5, calificarea Administrator rețele locale și de comunicații. 

Art. (7). Se aprobă listele cuprinzând temele proiectelor pentru examenul de 

certificare a calificării profesionale, nivel 4 (calificările Tehnician designer vestimentar, 

Tehnician în instalații electrice, Coafor stilist și Instructor sportiv – Fotbal), și nivel 5 

(calificările Asistent medical generalist și Asistent medical de farmacie). 

Art. (8). Se aprobă programarea lucrărilor scrise semestriale. 

Art. (9). Se aprobă referatul transformarea postului de informatician, studii 

superioare, grad I în informatician, studii superioare, grad I A. 

Art. (10). Se aprobă lista documentelor de interes public. 

Art. (11). Se aprobă referatele d-nelor Ștefan Georgiana și Mosang Nicoleta 

pentru achiziția echipamente birotică și veste pentru personalul de pază. 
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Art. (12). Se aprobă referatul d-nei Mihai Cezarina pentru realizarea unui 

parteneriat cu o firmă specializată pentru proiectarea și elaborarea documentelor 

aferente SCIM. 

Art. (13). Se aprobă situația privind ”Bursele profesionale” pentru clasele a IX-a B 

și a X-a C – învățământ profesional cu durata de trei ani. 

Art. (14). Se aprobă ștatele de plată pentru transportul cadrelor didactice pentru 

luna noiembrie 2015. 

Art. (15). Se aprobă adresarea unei solicitări către Inspectoratul Școlar Județean 

Dâmbovița privind situația înregistrată la anul I ARLC. 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 
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