CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 22 din 02.02.2021
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă extraordinară în data de 02.02.2021,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului de Administraţie din data de
02.02.2021,
- ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu modificările și
completările ulterioare;
- 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;
- LEGE nr. 151 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
53/2003 - Codul muncii
- 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;
- ORDIN nr. 5991/2020, pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din învățămîntul preuniversitar în anul școlar 2021-2022;
- ORDIN nr. 3165/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru
privind mobilitatea persnalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul
școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5991/2020;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată în 2018.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă proiectul planului de încadrare pentru anul şcolar 2021-2022.
Art. 2 Se aprobă componența comisiei de mobilitate pentru anul școlar 2021-2022
după cum urmează:
- Preșdinte - prof. pentru învățământ primar Dinu Florina
- Membri - prof. Teotoc Loredana
- prof. pentru învățământ primar Gheorghe Tatu Mihaela

Art. 3 Se aprobă:
- o cerere de menținere în activitate (titulari cu vârsta peste 65 ani) pentru înv.
Mocanu Lenuța;
- se aprobă 4 cereri reducere normă didactică pentru: prof. limba română Zamfir
Claudia Aurora, prof. religie Sprinceană Sorin, prof. fizică Ana Mihaela
Camelia, prof. Chimie Ciobanu Loredana;
- se aprobă o cerere pensionare la limită de vârstă pentru înv. Bădeanu Olga;
- se aprobă o cerere pensionare anticipată parțial pentru prof. educație
tehnologică Zamfir Gabriela;
- se aprobă 3 cereri completare normă didactică la nivel de unitate școlară
pentru: prof. limba română Mihai Cristina (16 ore limba română cu 1 oră
opțional la nivelul ariei curriculare și 1 oră elemente de limbă latină și cultură
romanică), prof. limba română Milu Adriana (16 ore limba română cu 1 oră
opțional la nivelul ariei curriculare și 1 oră elemente de limbă latină și cultură
romanică), prof. geografie Teotoc Loredana (15 ore geografie cu 3 ore educație
financiară);
- se aprobă 2 cereri întregire normă didactică pentru: prof. religie Ariton Alina,
prof. educație fizică și sport Leurzeanu Constantin.
Art. 4 Se aprobă componența comisiei de înscriere pentru anul școlar 2021-2022
după cum urmează:
- Președinte – director Zamfir Claudia Aurora
- Secretar – Arjan Titieana
- Membri: - înv. Mocanu Lenuța
-prof. Lungu Adina
-prof. Bădeanu Olga
-Ivașcu Liliana
-Contanu Constantin
Art. 5 Se aprobă lista opționalelor care se vor realiza în anul şcolar 2021-2022.
Art. 6 Se aprobă rezultatele evaluării activității personalului nedidactic pentru anul 2020;
Art. 7 Se aprobă revizuirea fișelor individuale de post pentru personalul nedidactic,
conform legislației în vigoare.
Art. 8 Se aprobă 3 oferte de prestări servicii înaintate de: S.C. AS Consultant SRL
(SSM și PSI); CNM GUARD (sistem pază și protecție); INDECO SOFT (program
contabilitate).
Art. 9 Se aprobă transferul a trei elevi în unitatea școlară (Trufașu Elena Alexandra –
clasa a VI a, Trufașu Corina – clasa a IV a, Beresoaie Antonia – clasa I).
Art. 10 Se aprobă delegare atribuțiii director Zamfir Claudia Aurora pentru perioada
03-05.02.2021 către doamna director adjunct Pincovici Alina Ivona.
Art. 11 Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe
pagina web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 12 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

