
    

 

 

HOTĂRÂREA nr. 1 din 9.09.2016 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință 

în data de 9.09.2016 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 105, alin (2), lit. f, ale OMEN 4619/ 22.09.2014, 

privind Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a CA din unităţile de învăţământ, a 

OMECTS NR. 4925/2005 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a  unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza fișelor cadru de autoevaluare/ evaluare în vederea acordării 

calificativului anual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar se aprobă 

calificativul F.B. pentru toate cadrele didactice, pentru anul școlar 2015/ 2016. 

 Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       prof. înv. primar Medeșan Cristina 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 2 din 9.09.2016 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință 

în data de 9.09.2016 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

În conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind metodologia-cadru 

de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cap. IV, art. 15, alin (1), lit. ii, qq.  

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala 

Gimnazială „Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Începând cu data de 09.09.2016 se aprobă repartiții ore pentru anul școlar 2016/ 

2017 pentru personalul didactic care își desfășoară activitatea in cadrul instituției, orele de 

muzică și religie vacante vor fi alocate P.C.O. 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       prof. înv. primar Medeșan Cristina 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 3 din 9.09.2016 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință 

în data de 9.09.2016 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala 

Gimnazială „Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza cererilor depuse, se aprobă transferul elevilor (veniți/ plecați) pentru 

anul școlar 2016/ 2017. 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituției. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       prof. înv. primar Medeșan Cristina 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

 



 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 4 din 9.09.2016 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință 

în data de 9.09.2016 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala 

Gimnazială „Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE:  

Art. 1. Începând cu data de 09.09.2016 se aprobă Regulamentul de ordine interioară al 

Școlii Gimnazială „Traian” – Târnăveni 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre 

învățătorilor și diriginților și să transmită câte un exemplar din R.O.I. fiecărui cadru didactic 

pentru a putea fi prelucrat în cadrul ședințelor cu părinții.  

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       prof. înv. primar Medeșan Cristina 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 10 

- abțineri 1 

- împotrivă __ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 5 din 9.09.2016 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință 

în data de 9.09.2016 

 În conformitate cu Legea nr. 1/ 2011, art. 96 – Legea Educației Naționale 

 OMEN 4619/ 2014, art. 15, litera w 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala 

Gimnazială „Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În baza cererilor personalului didactic se aprobă decontarea cheltuielilor 

aferente navetei cadrelor didactice Dendrino Laurențiu, Deteșan Mirela și Păcurar Petru 

pentru lunile iulie-august 2016. 

Art. 2. Secretarul unității de învățământ este însărcinat să comunice această hotărâre 

salariaților școlii și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       prof. înv. primar Medeșan Cristina 

 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 6 din 9.09.2016 

 

 Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Traian” – Târnăveni, întrunit în ședință 

în data de 9.09.2016 

 În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 105, alin (2), lit. f, ale OMEN 4619/ 22.09.2014, privind 

Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a CA din unităţile de învăţământ, a OMECTS 

NR. 4925/2005 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a  unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare  

 În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale privind metodologia-cadru 

de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, cap. IV, art. 15, alin (1), lit. l, n, o, p.  

 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Se aprobă cont execuție la data de 30.06.2016, cuprinzând cheltuieli bunuri şi 

servicii până la data sus amintită. 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul/ contabilul 

instituției. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       prof. înv. primar Medeșan Cristina 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1. 


