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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 18 din 27.03.2019
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă ordinară în data de 27.03.2019,
27.03
Având în vedere:
- Procesul-verbal
verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
27.03.2019,
- ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările
ulterioare.
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale cu modificările și complet
completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei
Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar cu modificările și completările
complet
ulterioare;
- Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale
ționale la finalul claselor a II
– a, a IV – a și a VI – a;
- Ordin Nr. 3051 din 12.01.2016 privind
privind aprobarea Metodologiei de organizare și
desfășurare a Evaluărilor Naționale
ționale la finalul claselor a II – a, a IV – a și a VI – a;
- Ordin Nr. 4461/2018 din 27 august 2018 privind aprobarea Calendarului de administrare a
evaluărilor naţionale la finalul claselor
laselor a II-a,
II a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2018 – 2019;

- Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul
învă
l primar pentru anul școlar 2019-2020;.
-Ordin nr. 3.181 din 18 februarie 2019privind aprobarea calendarului și
a metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020;
- Hotărârea Consiliului Local cu privire la atribuirea directă a contractului de delegare a
gestiunii unor activități specifice
specific de salubrizare a localității (dezinsecție, dezinfec
dezinfecție, deratizare)
către S.C. servicii comunitare de utilități publice Pucioasa SCUP S.R.L., societate cu asociat unic
Consiliul Local Pucioasa;
-Informări UAT Oraș
Ora Pucioasa nr. 492/25.05.2018 și nr. 803/19.09.2018 privind
activitățile de dezinfecție, dezinsecție
dezinsec și deratizare;
- 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;
stat
- Metodologie de organizare a Programului național
na
„Școala altfel”;;
- Ordin nr.. 5034/2016 din 29 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a
Programului naţional "Şcoala altfel";
altfel"
- Ordinul ministrului Educației
Educației Naționale nr. 3.220/2018 privind structura anului școlar
2018-2019;
- Ordinul nr.. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi
intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării

şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi
reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special;
- Metodologia cadru privind școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de grupe/clase
în spitale;
- Certificatul de orientare școlară și profesională pentru copiii cu cerințe educaționale
speciale sau pentru copiii fără cerințe educaționale, nedeplasabili din motive medicale, nr.
70/14.03.2019, pentru elevul Ana Andrei Alexandru;
- Decizia nr. 224/26.03.2019 a ISJ Dâmbovița, prin care se aprobă școlarizarea la
domiciliu în anul școlar 2018 – 2019 a elevului Ana Andrei Alexandru ;
- 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 aprobă componența comisiei pentru Evaluările Naționale la clasele a II – a, a IV
– a și a VI – a;
Art. 2. Se validează listele nominale cu elevii înscriși la clasa pregătitoare, an școlar 2019
– 2020 ;
Art. 3. Se aprobă încheierea contractului cu firma SC RIVER DETECT SRL ;
Art. 4. Se aprobă prelungirea detașării pe o perioadă de 6 luni pentru Dumitrache Adina
Elena – îngrijitor curățenie ;
Art. 5. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice navetiste pe luna februarie ;
Art. 6. Se aprobă proiectul pentru săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun”;
Art. 7. Se aprobă școlarizarea la domiciliu pentru elevul Ana Andrei Alexandru, elev în
clasa a III – a A, conform unui grafic stabilit în colaborare cu familia elevului;
Art. 8. Se acordă avizul consultativ pentru transferul elevilor astfel: un elev pleacă la
Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Năvodari (profil sportiv);.
Art. 9. Se aprobă referatul depus de către dl. prof. Parnia Ovidiu pentru decontarea
cheltuielilor de cazare, masă și transport pentru echipa de baschet a școlii, calificată la faza zonală
a Olimpiadei Gimnaziilor, Pitești, Argeș ;
Art. 10. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa ;
Art. 11. 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

