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Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 29.10.2015 
 

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

în ședința din data de 29.10.2015. 

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 atribuțiile membrilor Consiliului de administrație pentru anul 

școlar 2015-2016. 

Art. (2). Se aprobă organigrama Liceului Tehnologic ”Spiru Haret” Târgoviște 

valabilă în anul școlar 2015-2016. 

Art. (3). Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată în anul școlar 2014-

2015, prezentat în Consiliul profesoral din data de 21.10.2015. 

Art. (4). Se aprobă Planul managerial pentru anul școlar 2014-2015, prezentat în 

Consiliul profesoral din data de 21.10.2015. 

Art. (5). Se aprobă componența comisiilor metodice și pe probleme ce vor 

funcționa în anul școlar 2015-2016. 

Art. (5). Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare discutat și 

aprobat în Consiliul profesoral din data de 21.10.2015. 

Art. (6). Se aprobă Reglementul Intern discutat și aprobat în Consiliul profesoral 

din data de 21.10.2015. 

Art. (7). Se aprobă situația privind bursele școlare în anul 2015-2016. 

Art. (8). Se aprobă componența comisiei pentru implementarea proiectului 

Erasmus +, ”School sweet school” ce va fi implementat în școală în perioada 2015-

2017. 

Art. (9). Se aprobă utilizarea sălii de sport pentru ședințe de antrenament ale 

grupelor de copii și juniori de la AFC Chindia Târgoviște și pentru activități de întreținere 

de către d-nii Olteanu Luchian și Stoicescu Marius 
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Art. (10). Se aprobă reducerea din statul de personal a posturilor vacante 

(personal didactic auxiliar și nedidactic).  

Art. (11). Nu se aprobă redimensionarea personalului didactic (formațiunile de 

studiu au fost organizate respectând recomandările Consiliului de administrație al ISJ 

Dâmbovița). 

Art. (12). Se aprobă alocarea orelor CDS la clasele din învățământul vocațional 

pentru anul școlar 2016-2017. 

Art. (13). Se aprobă externalizarea serviciului de arhivare a documentelor. 

Art. (14). Se aprobă amplasarea unui automat pentru băuturi calde. 

Art. (15). Se aprobă achiziția și montarea unui ansamblu de termopan pentru 

izolarea subsolului din corpul A. 

Art. (16). Se aprobă ștatele de plată pentru transportul cadrelor didactice pentru 

lunile iulie, august, septembrie 2015. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație 

Director,        Secretar Consiliu de Administrație 

Prof. Marinescu Patrița     Prof. Popa Cerasela 


