CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 20 din 17.12.2020
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit
în ședinţă ordinară în data de 17.12.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
17.12.2020,
- ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
- Structura anului școlar 2020-2021 publicată prin Ordinul ministrului Educației
Naționale nr. 3125 din 29 ianuarie 2020;
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învățământ
preuniversitar, nr. 435 din data de 17.04.2019;
- LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii
- CODUL MUNCII, Legea nr. 53/ 2003, republicată și actualizată 2020;
- ORDIN pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
persnalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021,
aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019, publicat în
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 441/26.V.2020;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată în 2018.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă oferta Curriculum la decizia școlii pentru anul școlar 2020-2021.
Art. 2 Se aprobă programarea concediului de odihnă 2020- pentru personalul
didactic auxiliar și nedidactic.

Art. 5 Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pentru luna
noiembrie 2020.
Art. 6 Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 7 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
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