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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 22 din 26.06.2019
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă ordinară în data de 26.06.2019,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
26.06.2019,
- 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;
- Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar
2017.
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se validează situația școlară la finalul semestrului al II – lea, an școlar 2018 –
2019;
Art. 2. Se aprobă graficul examenelor de corigență în anul școlar 2018 – 2019;
Art. 3. Se aprobă delegarea atribuțiilor de director în perioada efectuării concediului de
odihnă a dnei prof., dir. Zamfir Claudia Aurora, către: prof. Mihai Cristina, membru C.A., 15 și 16
iulie 2019 și 29.07 – 9.08 2019; prof. înv. primar Pincovici Alina Ivona, dir. adj., 17 – 26.07.2019
și 12 – 16.08.2019; prof.înv. primar Stoica Carmen Gabriela, membru C.A. 19 – 30.08.2019;
Art. 4. Se aprobă transferul elevilor plecați în alte școli - Duia Patricia Gabriela (pleacă în
Anglia), Bănuță Elena Cristiana (pleacă la C.N.N.T. Pucioasa) și Iancu George Alexandru revine
de la Școala Gimnazială nr.4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa;
Art. 5. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice navetiste pe luna mai 2019 ;

Art. 6. Se aprobă prelungirea detașării în unitatea noastră, pe o perioadă de 6 luni, pentru
dl. Manolescu Ion Octavian – administrator de patrimoniu și pentru doamna Pavelescu Ramona
Viorica - îngrijitor;
Art. 7. Se aprobă lista cadrelor didactice din învățământul primar selectate la nivelul
unității școlare pentru a participa la cursul de formare profesională continuă „CRED – Curriculum
relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II - învățământ primar”, astfel: Ghemeș
Raluca, Parnia Roxana, Gheorghe – Tatu Mihaela, Tufan Cornelia, Dinu Florina, Stoica Carmen și
Saghin Claudia (rezervă);
Art. 8. Se aprobă decontarea contravalorii cursului de formare pentru alternativa Step By
Step, modulul pentru clasa a II – a pentru următoarele cadre didactice: Parnia Roxana, Tufan
Cornelia, Stoica Carmen și Ghiță Lavinia;
Art. 9. Se aprobă referatul depus de către dna. prof. Teotoc Elena Loredana pentru
decontarea contravalorii cheltuielilor de transport pe ruta Pucioasa – Căsoaia (jud. Arad) și retur
pentru 6 elevi și prof. însoțitor și masa pentru șofer în perioada 20-25 august 2019, (tabără gratuită
în urma câștigării concursului „Școala Zero Waste” );
Art. 10. Se aprobă solicitările de compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat
de către dna. prof. Toma – Bădeanu Maria și dl. prof. Lungu Alesandru;
Art. 11. Se aprobă solicitările părinților cu privire la continuitatea la catedră în unitatea
noastră în anul școlar 2019-2020 a doamnei prof. de limba engleză Vancea Corina;
Art. 12. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa ;
Art. 13. 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

