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HOTĂRÂREA nr. 32/29.11.2022 

         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;  

-  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; 

- Metodologiei privind fundamentarea cifrei de pentru învätämântul preuniversitar de stat, evidenta 

efectivelor de elevi §colarizati în unitätile de învätämânt particular, precum emiterea avizului 

conform în vederea organizärii retelei unitätilor de învätämânt preuniversitar pentru anul §colar 

2022-2023, aprobatä prin Ordinul ME nr.5511/2021, modificatä completatä prin Ordinul 

3557/11.04.2022; 

         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  29.11.2022     hotărăște: 

Art. 1 Se aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024 astfel:  CP  4 clase /88 elevi ; I 5 

clase/119 elevi; a-II-a   4clase/ 100 elevi; a-III-a 4 clase/ 107 elevi, a-IV-a 4 clase / 96 elevi; a-V-a 3 

clase/78 elevi; a- VI-a 4 clase /107 elevi; a-VII-a 4 clase/ 95 elevi; a-VIII-a 3 clase/ 68 elevi. 

Art. 2 Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcționare, fisa de autoevaluare a personalului didactic 

și didactic auxiliar, fisa individuală a postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar, 

contractuleducațional tip. 

Art. 3 Se aprobă cererile de pensionare cu data de 5.12.2022 pentru doamna prof. pentru inv. primar 

Bădescu Adriana și domnul Miriță Nicolae si cererile pentru înscrierea la gradele didactice. 

Președinte CA, 

Director, 

Prof. Bușu Lili Florina 
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