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HOTĂRÂREA nr. 31/06.10.2022 
         În conformitate cu prevederile : 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Art. 2 OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare  a sistemului de învățământ  și pentru 

modificarea și completarea Legii nr.1/2011; 

- OMEC nr. 4183/ 04.07.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, 

aprobate prin ordinul MEC nr. 55/8/10.112021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Adresa nr. 29444 din 16.09.2022 a Consiliului local Târgoviște, privind desemnarea reprezentanților autorității locale 

în consiliile de administrație din unitățile școlare; 

- Sedința Consiliului profesoral al școlii gimnaziale din data de 06.09.2022; 

         În temeiul dispoziţiilor Ordinului M.E.C. nr. 5154/30.08.2021, privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,  

 

Consiliul de administrație al unității de învățământ Școala Gimnazială „ Ioan Alexandru Brătescu Voinești” Târgoviște,  

întrunit în ședința din data de  06.10.2022     hotărăște: 

 

Art.1 Se aprobă componența noului Consiliului de administrație al unității școlare. 

Art.2 Se aprobă tematica Consiliului de Administrație, an școlar 2022-2023. 

Art. 3 Se aprobă responsabilitățile noilor membrii. 

Art.4 Se aprobă programul de funcționare al școlii, organigramei și curriculum la decizia școlii. 

Art.5 Se aprobă modificări ale planului de încadrare, an școlar 2022-2023. 

Art.6 Se aprobă constituirea formațiunilor de studiu și transferurile elevilor conform cererilor, iar minorul IVCHENKO 

STANISLAV din Ucraina ca audient la clasa a-VI-aC. 

Art.7 Se aprobă cererile  pentru înscrierea la gradele didactice  ( Popescu Cristian, Stanciu Elena, Necula Cerasela, Panduru 

Cătălina, Popa Alina, Savu Alexandra). 

Art.8 Se aprobă raportul anual de activitate an școlar 2021-2022. 

Art.9 Se aprobă parteneriatele educaționale cu instituțiile comunității locale. 

Art.10 Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalul unității de învățământ. 

Art.11 Se aprobă grupurile de lucru pentru ROI. 

Art.12 Se aprobă comisiile permanente la nivelul instituției de învățământ. 

Președinte CA, 

Director, 

Prof. Bușu Lili Florina 
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