
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 41 din 05.03.2020 

 
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 4925/2005, conform OMECTS 5576/2011, publicat în MO 

nr.768/1.11.2011 şi OMECTS 3470/2012 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învăţământul preuniversitar de stat,  

 

 Începând cu data de 5.03.2020, se aprobă: 

 

ART.1. Bursele pentru elevi pt. semestrul II, an şcolar 2019-2020: 

- 207 burse de merit 

- 12 burse de studiu 

- Burse de ajutor social: lit a – 12 burse boală/orfan 

  Lit.b – 21 burse mediul rural 

  Lit.c – 30 burse venit mic  

   Total 282 

 
 

Președinte Consiliu de administrație,                                      Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri _ 

- împotrivă __ 

 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 42 din 05.03.2020 

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

 

 

 

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

05.03.2020 

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

ulterioare, art. 105 alin 2 litera f ale OMEN 4619 din 22.09.2014, privind Metodologia cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ, a OMECTS nr. 4925 din 2005 privind 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de administrație din Școala Gimnazială 

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE:  

Art. 1. Începând cu data de 05.03.2020 se aprobă detașarea pe o perioadă de 6 luni a d-lui director 

adjunct Fodor Alexandru la M.E.C., pe postul vacant de Consilier la Cabinetul Secretarului de stat Irina 

Elisabeta Kovacs, pe o perioadă de 6 luni, începând cu 25.03.2020. 

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. 43 din 5.03.2020 

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

 

În aplicarea prevederilor Legii Educației Națuonale nr.1 din 2011, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 105, alin2, lit. f ale OMEN 4619/22.09.2014, privind Metodologia cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ, 

a OMECTS nr. 4925/2005 privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013, privind organizarea și funcționare Ministerului Educației 

Naționale 

În conformitate cu Ordinul MEN privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cap. 4, art.15, alin.1, lit.v 

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

5.03.2020 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobare Detalieri cheltuieli din Buget local : 

 Detalieri: A. Bugetul local:  finanțarea de bază 351 mii lei 

     finanțarea de bază 11 mii lei 

finanțarea complementară 300 mii lei 

bunuri și servicii 106 mii lei 

ajutoare sociale 50 mii lei 

burse sociale 144 mii lei 

   B. Finanțarea de bază + finanțarea complementară – 457 mii lei      

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. 44 din 5.03.2020 

 

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

5.03.2020 

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

 În conformitate cu prevederile art. 94 alin.2, din Legea Educației Naționale nr.1 din 2011, cu modificările 

și 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 cuantum masă competiții sportive pentru anul financiar 2020 

Etapa locală – până la 45 lei/zi/persoană 

Etapa județeană – până la 50 lei/zi/persoană 

Etapa zonală sau interjudețeană – până la 60 lei/zi/persoană 

Etapa națională – până la 70 lei/zi/persoană 

Extras din Art.13 Hot. Guvernamentală 1447 din 2007, cu modificările ulterioare 

 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul/contabilul 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. 45 din 05.03.2020 

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

 

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

05.03.2020 

 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 februarie 2020. 

 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. 46 din 11.03.2020 

 

În aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţional 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 conformitate cu Statutul elevului,  

În temeiul Codului de Etică pentru Şcoala Gimnazială „TRAIAN” 

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 11. 03. 2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  Sancţionarea doamnei profesor Moldovan Camelia  cu „observaţie scrisă” conform Legii Educaţiei 

Naţionale  nr. 1 / 05. 01. 2011, art. 280, alin. 2 , lit. a ca urmare a faptelor, care au constituit obiectul cercetării 

disciplinare. 

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 9  

- Abţineri 3  

- Împotrivă   

- Nu participă la vot 1  

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

             TÂRNĂVENI     
      

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 47 din 13.03.2020 

 

 

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 conformitate cu Statutul elevului,  

În temeiul Codului de Etică pentru Şcoala Gimnazială „TRAIAN” 

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 Hotărârea nr.6 din 9.03.2020 a Guvernului României, Comitetului Național pentru 

Situații Speciale de Urgență, privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus,  

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” TÂRNĂVENI, 

constituit prin Decizia directorului nr.67 din 03.10.2019. 

întrunit în şedinţă în ziua de 13. 03. 2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  Recuperarea perioadei 11 – 22.03.2020 în zilele de sâmbătă – 25.04.2020, sâmbătă – 9.05.2020, sâmbătă 

– 16.05.2020 

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. 48 din 13.03.2020 

 

 

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 conformitate cu Statutul elevului,  

În temeiul Codului de Etică pentru Şcoala Gimnazială „TRAIAN” 

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 Adresa  nr.621 din 11.03.2020 depusă de d-na profesor Moldovan Camelia 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „TRAIAN” TÂRNĂVENI, 

constituit prin Decizia directorului nr.67 din 03.10.2019. 

întrunit în şedinţă în ziua de 13.03.2020. 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 

Art. 1.  Întreruperea activității didactice la clasa a V-a Sportivă, la disciplina Istorie, ca urmare a solicitării d-

nei profesor, iar în schimbul celor 2 ore de istorie i se va oferi 1 oră la clasa a VII-a A – Educație socială și 1 

oră la clasa a VIII-a B – Cultură civică. 

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   


