CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂRE
Nr. 3 din 26.02.2020
Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Pucioasa, întrunit în ședinţă
ordinară în data de 26.02.2020,
Având în vedere:
- Procesul-verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului de Administraţie din data de
26.02.2020,
- 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 Metodologieicadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 privind structura anului şcolar
2019 - 2020
- Ordinul nr. 3066/2020 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru
absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în
anul școlar 2019-2020, și pentru aprobarea calendarului acestora
- 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 aprobă calendarul activităților educative pe semestrul al II -lea;
Art. 2. Se aprobă programul pentru săptămâna “Să știi mai multe, să fii mai bun”;
Art. 3. Se aprobă componența comisiei pentru simulare E.N. VIII;
Art. 4. Se aprobă componența comisiei pentru recepție bunuri și servicii;
Art. 5. Se aprobă decontarea contravalorii cursului „Adaptarea curriculară pentru
copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale”;
Art. 6. Se aprobă actul adițional pentru contractul cu firma RIVER DETECT SRL;
Art. 7. Se aprobă contractele cu firmele CNM GUARD (monitorizare alarmă) și INDECO
SOFT (program contabilitate);
Art. 8. Se aprobă transferul elevilor astfel: Transfer elevi veniți de la alte școli – 2 elevi;
Art. 9. Se aprobă decontarea navetei cadrelor didactice navetiste;
Art. 10. Se aprobă suspendarea cursurilor pentru colectivele în care au fost absenți mai mult
de 20% dintre elevi, din motive medicale;

Art. 11. Se aprobă participarea la cursul CRED pentru următoarele cadre didactice: prof.
Vintilă Georgiana, prof. Culman Nicoleta, prof. Bădescu Georgica;
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

