
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 34 din 06.12.2021 

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

 

 

 

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

06.12.2021 

 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  

 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 achiziționarea de părți componente mobilier școlar (scaune și mese școlare), care 

ulterior vor fi asamblate de către mecanicii de întreținere, rezultând mobilier școlar 

Art. 2. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul/ contabilul instituției. 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 35 din 06.12.2021 

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

 

 

 

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

06.12.2021 

 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 noiembrie 2021. 

 Lista cadrelor didactice care au depus cerere pentru decontarea navetei: Bacsko Veronica (Luduş), 

Ciucheş Cecilia (Blaj), Csiki Gyongyi (Corneşti), Demeter Hajnalka, Dendrino Laurenţiu (Adămuş), Feier 

Camelia, Hidi Balint (Seuca Sat), Noanea Cristina (Corneşti), Oltean Adina (Ungheni), Stîngaciu Liliana 

(Cucerdea), Szentgyorgyi Diana (Adămuş) 

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

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 36 din 06.12.2021 

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

 

 

 

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

06.12.2021 

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

 HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. În urma desfășurării concursului pentru ocuparea postului de mecanic întreținere, la care s-a 

prezentat o singură persoană, respectiv dl. Nistor Augustin Nicolae, în data de 6.12.2021, acesta a fost declarat 

ADMIS. 

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

și să transmită contabilului centralizatorul pentru efectuarea plăților. 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 37 din 14.12.2021 

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

 

 

 

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

14.12.2021 

În conformitate cu ordinul MEN nr. 5511/2021, 

În baza prevederilor art. 94, alin.2, lit.d, din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

HOTĂREȘTE: 

ART.1. Aprobarea Proiectului Planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  
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HOTĂRÂREA nr. 38 din 14.12.2021 

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

 

 

 

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

14.12.2021 

În baza prevederilor art. 94, alin.2, lit.d, din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 2011, cu modificările 

şi completările ulterioare 

și a OMENCS 3590/2016 

HOTĂREȘTE: 

ART.1. Aprobarea Curriculumului la decizia școlii, pentru anul școlar 2022-2023 

  

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 39 din 14.12.2021 

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,  

Referat nr. 2860/14.12.2021 

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

14.12.2021 

Hotărăște: 

Art. 1. Se aprobă Comisia de mobilitate pentru anul 2022, cu următoarea componență: 

 Președinte Ciucheș Cecilia 

 Membri: Lupean Daniela, Epure Erika, Stîngaciu Liliana 

Art. 2. Achizitionare de servicii juridice, după cum urmează: 

- Diminuare credite bugetare aprobate pentru finanțarea cheltuielilor cu transportul persoanelor 

didactice (din economii) 

- 2000 lei de la art. 20 01 07 

- Aprobare credite bugetare pentru finanțarea achizit. serviciilor juridice, servicii de reprezentare 

juridică 

+ 2000 lei la art 20 12 – consultanță și expertiză 

 

 

 

 

 Preşedinte Consiliu de administraţie      Secretar 

 Prof. Bichiş Ioana        Simon Liliana 

 

 

 

 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri   

- Împotrivă  

- Nu participă la vot   


