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HOTĂRÂREA nr. 31 din 10.12.2020 

 

 

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

10.12.2020 

 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,  

  

SE APROBĂ: 

 Revenire la Hotărârea nr. 21/23.10.2020 

Se aprobă bursele pentru elevi, pentru semestrul I, anul școlar 2020-2021, după cum urmează: 

- 228 burse (din care: 5 burse de venit mic, lit. c, la Șc. Primară Decebal Bobohalma ), împărțite 

astfel: 

- 157 burse de merit 

- 11 burse de studiu 

- Burse de ajutor social, din care: 

- Lit.a – 11 burse boală/orfan 

- Lit b. – 0 burse mediul rural 

- Lit c. – 49 burse de venit mic 

 

  

Președinte Consiliu de administrație,                                       Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

Voturi: 

- pentru 11 

- abțineri ______ 

- împotrivă ____ 

 

elaborat în 1 (unul) exemplar 

ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 32 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

 Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 

evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitatea de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 

2021-2022, aprobată prin ordinul MEN nr. 5599/21.08.2020 

  

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea Proiectului planului de școlarizare pentru anul 2021-2020, cu un număr de 36 de 

clase, din care; 4 clase pregătitoare (3 clase cu predare în limba română, 1 clasă predare în limba maghiară) și 

2 clase la Șc. Prim. Decebal Bobohalma (1 grupă mixtă de grădiniță și 1 clasă simultană 0-IV) 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 33 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, pentru anul școlar 2021-2022, 

conform planificărilor individuale realizate de fiecare cadru didactic. 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 34 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

Metodologia mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar, nr. 5991, din 23.11.2020 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea comisiei de mobilitate pentru anul 2021, cu următoarea componență: 

Președinte – Ciucheș Cecilia 

Membri: Epure Erika, Lupean Daniela, Stîngaciu Liliana 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 35 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

Ordinul MEC 4343 din 27.05.2020, privind identificarea și soluționarea faptelor de bullying sau 

cyberbullying, în rândul elevilor prin acțiuni fizice verbale relaționare și/sau cibernetice 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea comisiei de acțiune antibullying/ cyberbullying cu rol de prevenire, identificare și 

soluționare a faptelor de bullying sau cyberbullying, în rândul elevilor, formată din: 

Președinte – Petric Daniela 

Membri: Hanzi Adriana și Szekely-Kiraly Kinga – consilieri școlari, Precup Raluca, Popa Mihaela – 

reprezentant structură Șc. Prim. Decebal Bobohalma , Nemeș Anișoara și Bokor Ildiko – reprezentanță părinți 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 36 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

Ordinul MEC 4343 din 27.05.2020, privind identificarea și soluționarea faptelor de bullying sau 

cyberbullying, în rândul elevilor prin acțiuni fizice verbale relaționare și/sau cibernetice 

   

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea Regulamentului de ordine interioară pentru Șc. Gimn. Traian Târnăveni și pt. 

structura Șc. Prim. Decebal Bobohalma 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 37 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

 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 ziua de 6 noiembrie 2020, a dlui profesor Ștețca Nicolae 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   
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HOTĂRÂREA nr. 38 din 10.12.2020 

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

 

 

 

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

10.12.2020 

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

ulterioare 

În conformitate cu OMEN 4959 din 2.09.2013 şi OMEC 5574 din 17.09.2020  

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă Comisia pentru concurs pentru ocuparea a 6 ore fizică – secția maghiară vacantate, 

pe parcursul anului şcolar 2020-2021: 

- Bichiș Ioana – preşedinte 

- Membri: Gagyi Zoltan, Lupean Daniela 

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

. 

 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 11  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă   

- Nu participă la vot   

 

 

 

 


