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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 22.03.2016 
 

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

în ședința din data de 23.03.2016. 

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 Raportul privind activitatea desfășurată în semestrul I, anul 

școlar 2015-2016. 

Art. (2). Se aprobă Planul managerial pentru semestrul al II-lea al anului școlar 

2015-2016. 

Art. (3). Se analizează și se aprobă Raportul de activitate al serviciului 

secretariat, până la data curentă. 

Art. (4). Se aprobă Raportul privind activitatea educativă desfășurată în anul 

școlar curent. 

Art. (5). Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de CEAC în anul 

școlar curent. 

Art. (6). Se aprobă temelor propuse de d-na prof. Marinescu Patrița pentru 

examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, calificarea Electromecanic 

utilaje și instalații comerciale, electrocasnice și din industria alimentară. 

Art. (7). Se aprobă tematica ședințelor Consiliului Profesoral pentru semestrul al 

II-lea al anului școlar 2015-2016. 

Art. (8). Se aprobă acordul de pretransfer și calificativul parțial pentru prof. Stana 

Coca și prof. Marinescu Patrița. 

Art. (9). Se aprobă tabelul nominal cu elevii care primesc bursa profesională 

pentru luna februarie 2016. 

Art. (10). Se aprobă noile variante de orar la liceu și școala postliceală sanitară. 

Art. (11). Se aprobă cererea de transfer a elevului Oprescu Silviu Marian, clasa a 

XI-a S la Liceul Tehnologic ”Sf. Pantelimon” București. 
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Art. (12). Se aprobă cererea de transfer a elevului Miriuță Cristi David, clasa a IX-

a, învățământ profesional cu durata de trei ani de la Liceul tehnologic ”Dr. C. 

Angelescu” Găești la clasa a IX-a B cu condiția promovării examenelor de diferență. 

Art. (13). Se aprobă cererea de reînscriere la școala postliceală, anul II AMG, 

începând cu anul școlar 2016-2017 a d-nei Andrei Maria Alexandra care a promovat 

anul I în anul școlar 2010-2011. 

Art. (14). Se aprobă o derogare privind elevii de la școala postliceală sanitară 

care au depășit trei luni de neplată a taxei de școlarizare dacă prezintă documente 

medicale justificative pentru neplata la timp a taxei. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 

Prof. Marinescu Patrița     Prof. Popa Cerasela 


