
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 49 din 15.05.2020 

 

 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 completat cu Legea nr. 221/2019,  

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (ROFUIP),  

În aplicarea Regulamentului de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” Târnăveni,  

În conformitate cu Ordin MEC și al Ministerului Sănătații nr. 4220/8.05.2020, art.9,  

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” TÂRNĂVENI, 

constituit prin Decizia directorului nr.67 din 03.10.2019 

 

întrunit în şedinţă în ziua de 15. 05. 2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Procedura privind modalitatea de desfășurare a activității de pregătire a examenului de 

Evaluare națională și a Evaluării naționale pentru elevi și personalul școlii, precum și modul în care se va realiza 

igienizarea și dezinfecția unității. 

Art. 2. Secretarul Consiliului de administraţie este însărcinat să comunice această hotărâre personalului şcolii 

prin afişarea la loc vizibil. 

 

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituţiei. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 8  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot    



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 50 din 15.05.2020 

 

 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 completat cu Legea nr. 221/2019,  

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (ROFUIP),  

În aplicarea Regulamentului de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” Târnăveni,  

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” TÂRNĂVENI, 

constituit prin Decizia directorului nr.67 din 03.10.2019 

 

întrunit în şedinţă în ziua de 15. 05. 2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  Începând cu data de 15.05.2020 se aprobă Cont execuție la data de 31.03.2020 

Art. 2. Secretarul Consiliului de administraţie este însărcinat să comunice această hotărâre personalului şcolii 

prin afişarea la loc vizibil. 

 

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituţiei. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 8  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot    



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 51 din 22.05.2020 

 

 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 completat cu Legea nr. 221/2019,  

În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar (ROFUIP),  

În aplicarea Regulamentului de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” – Târnăveni şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale „TRAIAN” Târnăveni,  

În conformitate cu OMEC  4247 din 13.05.2020, privind modificarea structurii și conținutului fișei 

cadru de autoevaluare a personalului didactic 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” TÂRNĂVENI, 

constituit prin Decizia directorului nr.67 din 03.10.2019 

 

întrunit în şedinţă în ziua de 22. 05. 2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  Se aprobă Fișa cadru de autoevaluare pentru personalul didactic în vederea obținerii calificativului anual 

Art. 2. Secretarul Consiliului de administraţie este însărcinat să comunice această hotărâre personalului şcolii 

prin afişarea la loc vizibil. 

 

Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituţiei. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 52 din 22.05.2020 

 

 

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

.12.2019 

 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 martie 2020. 

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

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

           Art. 3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul instituţiei. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 53 din 22.05.2020 

 

 

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

22.05.2020, 

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 plecat: Loga Vlad Claudiu, clasa a VII-a Sp , de la Șc. Gimn. Vasile Moldovan Târnăveni 

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

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 12  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
 

 

 


