CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 9 din 15.07.2020
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă extraordinară în data de 15.07.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
15.07.2020,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările
ulterioare.
- 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;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3277/2020 pentru aprobarea
Calendarului şi Metodologiei de înscriere a copiilor în învaţămîntul primar pentru anul şcolar
2020-2021
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4.224/12.05.2020 pentru modificarea
Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2020-2021, aprobate prin ordinul nr. 3.277/17.02.2020
- Legea nr. 165/2018 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare -Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind stabilirea modalității de acordare a
voucherelor de vacanță pentru unitățile/instituțiile de învățământ de stat, Ministerul Educației
și Cercetării și alte instituții publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020
- 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;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se validează situaţia şcolară la finele semestrului al II-lea, anul şcolar 20192020, în urma încheierii sesiunii examenelor de corigenţă.
Art.2 Se validează lista copiilor înscrişi în etapa I, în clasa pregătitoare, pentru anul
şcolar 2020-2021.

Art. 3 Se aprobă contractul de achiziţii vouchere de vacanţă pentru anul şcolar 20192020.
Art. 4 Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna
iunie 2020.
Art. 5 . Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 6 Hotărârea de faţă poate fi atacată, potrivit art. 14 alin. (4) din Ordinul Ministrului
educaţiei naţionale nr. 4619/2014, la Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în termen de 30 de zile de la comunicare, în condiţiile Legii nr.
554/2004 a Contenciosului administrativ.
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Director
prof. Zamfir Claudia Aurora

