
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 16 din 20.10.2022 

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

 

 

 

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

20.10.2022 

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

completările ulterioare, art. 105, alin (2), lit. f, ale OME 5561 din 2011 și OME 4151 din 29.06.2022  

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

„Traian” – Târnăveni 

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Validarea cererilor de înscriere la grade didactice a următoarelor cadre didactice: d-ma prof. 

Bacsko Veronica, gr.did. II, seria 2025, d-na prof.înv.prim. Nan Angela gr.did. II, seria 2025 și prof. 

Dendrino Laurențiu, gr.did I, seria 2024-2026 

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

 

  

 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. 17 din 20.10.2022 

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

 

 

 

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

20.10.2022 

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

În conformitate cu Legea nr. 55 din 2020, modificată prin Legea 203 din 16.08.2020, art.11 și art.30 

din Legea nr.53/2003 cu modificările ulterioare 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor, pe perioadă 

nedeterminată. 

Comisia de concurs a validat prin ADMIS dosarul d-nei Moga Cristina. Aceasta a participat la proba 

scrisă, obținând 79 de puncte, la proba practică 100 de puncte și la proba de interviu 80 de puncte, fiind 

declarată ADMISĂ. 

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

  

 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. 18 din 20.10.2022 

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

 

 

 

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

20.10.2022 

În aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările 

ulterioare, OME nr. 5379 din 7.09.2022  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobarea următoarelor categorii de burse: 217 burse (din care 3 burse venit mic, lit. a, de la 

Șc. Primară Bobohalma), împărțite astfel:  

-2 burse de performanță, 91 burse de merit, 24 burse de studiu 

-burse de ajutor social: lit a – 64 burse venit mic, lit.b – 30 burse orfan sau elev în plasament și lit.c – 

6 burse de boală 

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

 

 

  

 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. 19 din 20.10.2022 

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

 

 

 

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

20.10.2022 

În aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr.1 din 2011, cu modificările și completările 

ulterioare 

OME nr. 4224 din 6.07.2022  

Cererea cu nr. 2275 din 19.10.2022, depusă la secretariatul unității 

  

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobarea dosarului de echivalare CPT  d-lui prof. Gagyi Zoltan, în urma verificării acestuia 

de către Comisia de mentorat și evoluție în carieră 

 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”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 20 din 20.10.2022 

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

 

 

 

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

20.10.2022 

În conformitate cu Legea Educației Naționale, nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare 

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

„Traian” – Târnăveni 

 

HOTĂREȘTE: 

 Art. 1. Aprobarea contului de execuție la 30.06.2022, care cuprinde cheltuieli de la bugetul local și 

de stat 

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 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

 

 

  



 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”TRAIAN”  

                TÂRNĂVENI    
    
   

 

   

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 21 din 20.10.2022 

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,  

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

20.10.2022 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  În baza cererilor depuse, se aprobă transferul elevilor (veniți/ plecați) pentru anul școlar 

2022/ 2023, începând cu 20.10.2022: 

Elevi plecați:  

Aștilean Cosmin, clasa a IV-a, plecat în Germania 

Duca Daria Damaris, clasa a IV-a, plecată la Șc. Gimn. Bahnea 

Duca Tabita, clasa I B, plecată la Șc. Gimn. Bahnea 

Spiridon Adelina, clasa a VII-a C, plecată la Șc. Gimn. Nr.3, Târnăveni 

 

 

Președinte Consiliu de administrație,                                      Secretar, 

Prof. Bichiș Ioana                                                                       înv. Simon Liliana 

 

Voturi: 

- Pentru 9  

- Abţineri  _ 

- Împotrivă _ 

- Nu participă la vot   

 

 


