
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI     
      

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 81 din 07.06.2021 

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

 

 

 

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 art.21, alin1 și 2 din Metodologia mobilității cu nr. 599112311, ca urmare a 

rediscutării proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2021-2022, în cadrul ședinței 

Cons. Profesoral din 02.06.2021 

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

de 07.06.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

  Revenire la Hotărârea Consiliului de administrație nr.78 cu privire la soluționarea etapei de mobilitate 

de la nivelul unității. În baza solicitării d-nei Deteșan Mirela, depusă la secretariatul unității și înregistrată în 

data de 18.12.2019, conform căreia d-na învățătoare solicită post la Șc. Gimn. Traian pentru anul școlar 2020-

2021. 

 D-na înv. Deteșan Mirela își va desfășura activitatea la structura Șc. Primară Decebal Bobohalma, în 

anul școlar 2021-2022. 

 

 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. 82 din 07.06.2021 

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

 

 

 

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

În conformitate cu Hotărârea CNSU nr.32 / 27.05.2021, respectiv art.1, alin.1 și art.16 

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

de 07.06.2021 

 

HOTĂREŞTE: 

 

 Aprobarea organizării festivităților de sfârșit de an școlar, pentru elevii claselor a VIII-a, după cum 

urmează: 

- prezența fizică la festivitate pentru fiecare absolvent în limita a trei persoane, cu respectarea at. 16 

- purtarea obligatorie a măștii 

- asigurarea unei suprafețe minime de 2 mp/persoană 

- în cazul vremii nefavorabile festivitatea de absolvire se va realiza la clasă, fără prezența părinților 

- pentru elevii claselor pregătitoare – a VII-a se aprobă ca festivitatea de premiere să se desfășoare în 

data de 25.06.2021, în sălile de clasă, cu dirigintele sau învățătorul clasei. 

 

 

 

 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. 83 din 07.06.2021 

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

 

 

 

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

Conform regulamentului pentru folosirea gratuită a curților și a terenurilor de sport în aer liber, în 

incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat, aprobat în ședința ordinară a consiliului local al 

municipiului Târnăveni, în data de 27.05.2021, administrate de Consiliul local conform prevederilor art. 112 

din Legea Educației Naționale, nr.1/2011, art.3, alin. 1 și 2 din Legea nr.69/2000, conform art. 129, alin2, lit.c 

și d, art.155 alin.1 din OUG 57 din 2019, privind Codul administrativ 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Aprobarea Regulamentului de utilizare a curții și terenurilor de sport (doar pentru elevii Școlii 

Gimnaziale Traian), fără acces la grupurile sanitare. 

 

 

 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. 84 din 11.06.2021 

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

 

 

 

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

Conform adresei I.S.J. Mureș cu nr. 342/08.06.2021, cap. III, referitoare la modalitatea de desfășurare 

a procesului instructiv-educativ în perioada 22-25.06.2021, 

 

HOTĂREŞTE: 

 

Aprobarea programului de desfășurare a procesului instructiv-educativ pentru perioada 22-25.06.2021, 

pentru clasele pregătitoare - a VII-a, program online, iar vineri 25.06.2021 va avea loc festivitatea de premiere 

a elevilor claselor pregătitoare – a VII-a în format fizic, fără participarea părinților. 

 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 8  

- Abţineri   

- Împotrivă  

- Nu participă la vot   
 

 

 


