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HOTĂRÂREA nr. 76 din 09.06.2022 

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

 

 

 

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

09.06.2022 

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

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 mai 2022. 

 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   
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HOTĂRÂREA nr. 77 din 9.06.2022 

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

 

 

 

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

09.06.2022 

În conformitate cu Legea Educației Naționale, nr.1 / 2011 cu completări 

OME 3189/12.02.2021, privind aprobarea fișei de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobarea fișei de evaluare a personalului didactic și didactic auxiliar, în vederea obținerii 

calificativului anual, pentru anul școlar 2021-2022 

 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   
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HOTĂRÂREA nr. 78 din 9.06.2022 

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

 

 

 

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

9.06.2022 

În conformitate cu Legea Educației Naționale, nr.1 / 2011 cu completări 

MECTS 4801/31.08.2010, metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului de evaluare 

națională la clasele a VIII-a 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

Art. 1. Aprobarea comisiei pentru organizarea și desfășurarea examenului de evaluare națională la 

clasele a VIII-a în anul școlar 2021-2022 

 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   

 


