CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 28 din 25.11.2019
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în
ședinţă ordinară în data de 25.11.2019,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
25.11.2019,
- 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;
- Ordin Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor
de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar
2020 – 2021
- Lege-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice
- Hotărâre nr. 169 din 29 martie 2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe
baza costului standard per elev/preşcolar
- Ordinul nr. 5411/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ, aprobate prin Ordinul
ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.559/2011;
- Ordin nr. 5576/7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicată și actualizată în 2018;
- 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. 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 Se validează componența Consiliului de Administrație pentru anul școlar 20192020;
Art. 2 Se aprobă propunerile pentru responsabilitățile membrilor Consiliului de
Administrație pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 3. Se aprobă raportul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței a faptelor de
corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;
Art. 4. Se validează Planul operațional pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 5. Se aprobă planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021;
Art. 6. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020;
Art. 7. Se aprobă programarea concediilor de odihnă pentru anul școlar 2019-2020;
Art. 8. Se aprobă acordarea burselor școlare sociale, de merit și de performanță;
Art. 9. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice navetiste;
Art. 10. Se aprobă compensarea în bani pentru concediul de odihnă neefectuat pentru
următoarele cadre didactice pensionare: înv. Diaconu Florina, prof. Grosu Gabriel Mihai, prof.
Toma-Bădeanu Maria, prof. Lungu Alesandru;
Art. 11. Se aprobă redistribuirea orelor din catedra de matematică a domnului prof. Ion
Sorin, numit Inspector general la ISJ DB, astfel: Lungu Alesandru – p.c.o. – 8 ore și Mihai Mihai
– p.c.o. – 4 ore;
Art. 12. Se aprobă transferul elevilor astfel: Transfer elevi veniți de la alte școli – 2 elevi;
Art. 13. Se aprobă solicitarea doamnei director de a inainta către ISJ DB o adresă prin
care să ceară deblocare posturilor de administrator și îngrijitor curățenie;
Art. 14. Se aprobă delegarea atribuțiilor de director către dna. director adjunct, prof.
Pincovici Alina Ivona, pentru data de 27.11.2019;
Art. 15. Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina
web a Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa;
Art. 16. 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

