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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 23 din 24.07. 2019
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă ordinară în data de 24.07.2019,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
24.06.2019,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările OMEN
nr. 3027/22.01.2018.
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- Nota nr. 3302 DGISSEP/02.11.2018 cu privire la perioadele de desfășurare a
examenelor de corigență în anul școlar 2018-2019.
- Hotărârea nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor
pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din
învăţământul preuniversitar de stat;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii– republicată și actualizată în 2018;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- ContractulColectiv de Muncă la nivel de sector de activitate nvățământ preuniversitar 2017.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se validează rezultatele obținute în urma susținerii examenului de corigență în sesiunea
unică din luna iulie, anul școlar 2018-2019;
Art. 2. Se aprobă acordarea avizului de detașare în interesul învățământului pentru d-na profesor
Ciobanu Loredana, titular pe catedra de Chimie;
Art. 3. Se aprobă decontarea cursului de formare Program de dezvoltare a autonomiei personale:
egoismul pozitiv. Conștientizarea de sine și dezvoltarea empatiei, organizat de formator autorizat,
Noela Zaharia, și care este în valoare de 7.540 lei;
Art. 4. Se aprobă transferul a 6 elevi care doresc să vină în unitatea nostră școlară: Nastasia Maya
(vine de la Șc. Nr.4 Elena Donici, Pucioasa), Chițu Roberta Georgiana (vine de la Școala
Bezdead), Dobrescu Alexia Gabriela (vine de la Școala Bezdead), Rada Beatrice Ioana (vine de la
Școala Glodeni), Ciucu Ioana Ștefania (vine de la Școala Bezdead), Toboșaru Maria Miruna (vine
de la Școala I. Al. Brătescu-Voinești, Târgoviște), Răducan (vine de la Școala Moțăieni).
Art. 5. Nu se aprobă cererea de transfer în unitatea noastră școlară a elevei Nastasia Baya care
vine din Italia, unde a rămas repetentă, și care are domiciliul în Brănești, nefăcând, astfel, parte

din circumscripția unității noastre de învățământ. Din copiile documentelor școlare anexate, reiese
că eleva nu a frecventat nicio formă de învățământ în semestrul I, anul școlar 2018 – 2019.
Art. 6. Se respinge acordarea avizului de transfer la C.N. Nicolae Titulescu, Pucioasa pentru 12
elevi din clasa a IV-a C (Ionescu Andrei Luca, Mitroi Emil, Chivuleț Ioana Teodora, Băcioiu
Rafael, DragomirAylin Maria, Tiseanu Andrei Bogdan, Dan Irene Gabriela, Damian Dragoș
Emilian, Dobrescu Teodora, Murgu Alexandra Maria, Prundaru Irina, Ciobanu Ana-Maria
Antonia) care solicită acest lucru, deaoarece clasa aceasta, viitoare a V-a C se va desfința în aceste
condiții, iar cei 15 elevi rămași vor trebui redistribuiți în cele două clase rămase;
Art. 7. Se aprobă transferul elevei Frățilă Elisabeta Paula, de la clasa a IV-a C/ a V-a C la clasa a
IV-a B/ a V-a B;
Art. 8. Se aprobă transferul elevei Parghel Erika Ioana, de la clsa a IV-a A/a V-a A la Clasa a IV-a
B/a V-a B;
Art. 9. Se aprobă cererea concediului fără plată pentru două luni (septembrie și octombrie 2019)
a d-nei profesor Bădescu Georgica, titular pe catedra de Biologie, cu precizarea că potrivit art. 31
(1) din Contractul colectiv de muncă, este necesar acordul părților cu privire la perioada
concediului fără plată, aceasta nu poate fi o decizie unilaterală;
Art. 10. Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice pentru luna iunie 2019.
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