
 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂRE 
 

Nr.  90 din 14.10.2022 
 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit 

în ședinţă extraordinară în data de 14.10.2022,   

Având în vedere: 

- Procesul-verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie din data de 

14.10.2022,  

              - ORDIN nr. 4.183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

              - Ordinul Ministrului Educației Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcționare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare; 

           - Legea nr. 1/2011 a Educației Naţionale cu modificările și completările ulterioare; 

           - ORDIN nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023. 

           - ORDIN pentru completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului 
din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 
tineretului și sportului nr. 5.561/2011; 

           - Legea 53/2003 Codul muncii republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

           - Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată în 2018. 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul privind calitatea educației pentru anul școlar 2021-2022. 

Art. 2 Se aprobă programarea concediilor de odihnă pentru cadrele didactice, an școlar 

2022-2023. 

Art. 3 Se aprobă Planul Managerial pentru anul școlar 2022-2023. 

Art. 4 Se aprobă Planul/Calendarul activităților educative pentru anul școlar 2022-

2023. 

Art. 5 Se aprobă Proiectul ”Joc de creion”. 

Art. 6 Se aprobă Planul execuției bugetare pentru luna septembrie 2022. 

Art. 7 Se aprobă perioadele de desfășurare pentru ”Școala Verde” și ”Școala Altfel”. 

Art. 8 Se aprobă decontarea cursului antibbullying pentru cadrele didactice. 



Art. 9 Se aprobă plata cursului ”Mentalitate deschisă în educație” pentru director 

Zamfir Claudia Aurora. 

Art. 10 Se aprobă încheierea a două contracte de mentenață la solicitare, în funcție de 

serviciul oferit. 

Art. 11 Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pentru luna 

septembrie 2022. 

Art. 12 Se aprobă bursele școlare (sociale, de merit, studiu, performanță), în baza 

dosarelor depuse. 

Art. 13 Se aprobă acordarea rechzitelor în baza dosarelor depuse. 

Art. 14 Se aprobă pentru 3 elevi eligibili distribuirea tichetelor EURO 200 pentru 

achiziționarea unui computer. 

Art. 15 Se aprobă transferul în unitatea școlară a elevilor Stanciu Mădălin (clasa a III- 

a) și Stanciu Ionuț (clasa a VIII- a). 

Art. 16 Se aprobă înscrierea la gradul II pentru prof. Ghiță Lavinia. 

           Art. 17 Hotărârea va fi comunicată celor interesați, va fi afișată la Avizier şi pe pagina 
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa; 
            Art. 18 Hotărârea de față poate fi atacată la Tribunalul Dâmboviţa, Secția a II-a 
Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare, în 
condițiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, potrivit art. 14 alin. (4) din 
Ordinul Ministrului educației naționale nr. 4619/2014, cu modificările și completările OMEN 
nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată 
prin OMEN nr. 4.619/2014. 
 
 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director 

prof. Zamfir Claudia Aurora 


