
 

  Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale Speciale  Targoviste  

 Hotărârea Nr.  14/27.06.2017 
 

              Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Targoviste   intrunit in 

data 27.06..2017  având în vedere: 

 Legea Educaţiei Naţonale Nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar , 
OMENCS  5079/2016; 

 Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie OMEN 4619/22.09.2014 

cu modificarile si  completarile ulterioare;  

 Metodologia cadru de Miscare a personalului didactic OMENCS 5739/2016; 

 HG 569/2015, Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si 
de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din 

invatamantul preuniversitar de stat; 

 Procesul verbal de sedinta al Consiliului de Administratie.   

 

HOTARASTE 

 

Art .1. Se aproba Raportul ,,Scoala Altfel " Sa stim mai multe- sa fim mai buni ''desfasurat in 

perioada 22-26 mai 2017; 

Art. 2.  Se avizeaza Curriculum  la decizia scolii  (programele optionale ) care se vor desfasura la 

nivelul claselor in anul scolar 2017-2018;   

 Art. 3.   Se aproba ca urmatoarele cadre didactice :Brebenel Vasilica, Sorescu Lenuta si Voinea 

Petrica,  sa insoteasca grupul de elevi al Scolii Speciale care beneficiaza de o tabara gratuita prin 

DJST DAMBOVITa,  la Eforie Sud –jud Constanta ; 

 Art .4. Se aproba decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice  si didactic auxiliar  

din unitate pt  lunile martie , aprilie si mai  2017  conform statelor  de plata ; 

Art.5.  Se aproba şi validează  rapoartele de activitate pentru fiecare comisie din unitatea de 

învățământ  pentru anul scolar 2016 – 2017; 

Art.6. Se aprobă stabilirea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă pentru fiecare angajat, 

în funcţie de interesul învăţământului cu asigurarea personalului didactic necesar pentru 

desfăşurarea examenelor naţionale, conform art. 267, alin (2) din LEN cf anexei ;  
Art. 7. Se aproba ca conducerea unitatii sa faca demersuri catre primariile din judet pentru alocarea 

sumelor necesare sustinerii transportului elevilor scolii speciale care au domiciliul in judet ;  

Art.8. Prezenta hotarare se comunica tuturor celor interesati si se afiseaza la avizier si pe site-ul 

scolii, iar cu aducerea la indeplinire se  insarcineaza secretarul unitatii. 
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