
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 22 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

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

22.01.2020 

 În conformitate cu Metodologia mișcării personalului didactic nr. 5259 din 12.11.2019 

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă Comisia de mobilitate pentru anul 2020, cu următoarea componență: 

 Președinte Ciucheș Ceciclia 

 Membri: Lupean Daniela, Epure Erika, Stângaciu Liliana 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

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

22.01.2020 

 Conform Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic, pentru anul școlar 2020-2021, 

nr. 5259 din 12.11.2019, art. 28, alin. 4 și 5, se aprobă cererea pentru menținerea în activitate ca titular, la cerere 

în funcția didactică peste vârsta de pensionare, la nivelul unității de învățământ, a d-nei prof.înv.primar Szasz 

Irina 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 24 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

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

22.01.2020 

 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. Se aprobă cereri pensionare începând cu data de 1.09.2020, a d-lui profesori Păcurar Petru, a    

d-nelor înv. Costin Aurica și prof. Dendrino Ana 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 25 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

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

22.01.2020 

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

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă cererea d-nei prof.înv.primar Deteșan Mirela, înregistrată la secretariatul unității cu 

nr. 2744, din 18.12.2019, prin care se solicită trecerea de la structura Șc. Prim. Bobohalma, la Șc. Gimn. Traian 

Târnăveni - PJ 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

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

22.01.2020 

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

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă cererile de completare a normei didactice, la nivelul unității școlare a următoarelor 

cadre didactice: 

 Gagyi Zoltan – geografie, 5 ore, Madarasz H. Alexandru – informatică, 5 ore, Țâra Marina – engleză, 2 

ore, Mathe Reka – germană, 6 ore, Precup Raluca – religie ortodoxă,  ore, Bucur Imola – ed.fizică, 10 ore, 

Solomon Luciana – ed.fizică, 4 ore, Moldovan Camelia, - ed.socială, 3 ore, Fazekas Emese – ed.muzicală, 4 

ore. 

 Toate cadrele didactice au depus cerere în acest sens, înregistrate la secretariatul unității, conform 

Calendarului mobilității, până la data de 21.01.2020 

 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA NR. 27 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

 

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

22.01.2020 

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

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă programul Școala altfel, pentru anul școlar 2019-2020, conform calendarului 

activităților propuse de fiecare cadru didactic. Aceasta va avea loc în săptămână 30.03 – 3.04.2020 

  

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 28 din 22.01.2020 

 

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

22.01.2020 

 În baza tematicii Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Traian pentru anul 2020, 

 În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1 din 2011 și ale OMECTS 5349 din 7.09.2011, privind 

aprobarea organizării și desfășurării programului SDȘ în școală, conform art.58, alin.3, privind includerea 

modificărilor și completărilor aduse prin OMEN nr. 4802 din 31.08.2017 

 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 programul SDȘ pentru anul școlar 2020-2021, conform Metodologiei de organizare 

și desfășurarea a acesteia, din data de 7.09.2011 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 29 din 22.01.2020 

a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

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

22.01.2020 

 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 pentru luna decembrie 2019. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei, pentru anul şcolar 2019-2020: 

Bejan Zinica, Ciucheş Cecilia, Costin Aurica, Csiki Gyongyi, Dendrino Laurenţiu, Hidi Balint, Keszeg Ilonka, 

Kristof Helga, Neacşu Luminiţa, Noanea Cristina, Oltean Adina (Ungheni), Păcurar Petru, Ungur Cristina (Tg. 

Mureş), Stîngaciu Liliana, Szentgyorgyi Diana 

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                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 30 din 22.01.2020 

a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 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 unităţilor de învăţământ preuniversitar, ale OMECTS nr. 4925/2005 privind regulamentul de org 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, având în 

vedere şedinţa Cons. de adm întrunit în data de 22.01.2020 

În temeiul Hot. Guv. nr.185/2013 privind organizarea şi funcţionarea MEN cu modificările şi 

completările ulterioare, în conformitate cu ordinul MEN privind metodologia cadru  de organizare şi 

funcţionare a CA din unităţile de învăţământ preuniversitar, cap IV art 15, alin 1, lit. n,o,q 

Începând cu data de 22.01.2020 se aprobă 

Art.1 Cont execuţie la data de 31 decembrie 2019. 

Bugetul local: 

Bunuri şi servicii – 362.000 lei, plăţi – 357.193 lei, ajutoare sociale – ab.transport local elevi + elevi cu 

CES, prevederi 42.000 lei, plăţi 31.829 lei, burse prevederi 87.000 lei, plăţi 86.894 lei. 

 Bugetul de stat: 

 Cheltuieli de personal, contrib+drepturi sentințe jud. 5.530.826 lei, plăți 5.526.611 lei, Bunuri și servicii 

chelt.materiale – 231 lei, plăți – 231 lei, ajutoare sociale – ab.transport local elevi + elevi cu CES, prevederi 

21.970 lei, plăţi 21.970 lei, Despăgubiri civile, dob.af.sentințelor jud.def. – 50.233 lei, plăți – 50.233 lei 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                 înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 
 

 

  

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, având în vedere şedinţa 

Consiliului de administraţie întrunit în data de 06  decembrie 2018,  

În temeiul  Hotărârii Guvernului nr. 185 din 2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,  

În conformitate cu ordinul MEN privind metodologia cadru de organizare şi funcţionare a CA din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cap. IV art 15 alin 1 lit V 

ART. 1 Începând cu data de 22.01.2020 se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020.  

 

 

 

 
Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 32 din 22.01.2020 

 

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

22.01.2020 

 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 

personalul nedidactic din învățământul preuniversitar, se aprobă punctajele pentru întreg personalul nedidactic 

pentru anul calendaristic 2019, calificativul FB 

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

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                 înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 din 22.01.2020 

 
a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, întrunit în şedinţa din data de 

22.01.2020, 

În baza tematicii Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, în urma 

inventarierii obiectelor din patrimoniu, făcută de comisia de inventariere formată în anul 2018, cu ordinul nr. 

112/2000, 

Începând cu data de 22.01.2020 se aprobă:  

ART.1. Se aprobă casarea mijloacelor fixe necorporale și pentru obiecte de inventar propuse spre 

casare: copiator xerox, licențe antivirus, etc. 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                              înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 34 din 22.01.2020 

a Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni 

 

  

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale TRAIAN Târnăveni, întrunit în şedinţa din data de 

22.01.2020, 

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 2019/ 

2020: 

Elev venit: Stupar Cosmin, clasa a V-a A , de la Șc. Gimn. Bahnea 

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

 

 

 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                     Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                 înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ___ 

- împotrivă ____ 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 


