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HOTARAREA nr. 25 / 14.03.2019 

În conformitate cu prevederile: 

 - Legii educației naționale 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

- R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N. nr. 5079/2016  

În temeiul 

 - ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare.  

OMEN 5460/12.11.2018, Metodologia-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020 

-  ANEXA nr. 1 și nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181 / 18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a 

Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2019-2020  

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Vasile Cristoforeanu”, întrunit în ședință în data de 

14.03.2019 hotărăște: 

Art. 1  Se aprobă cererea de acordare a continuității pentru dnul  Done Marian  pe orele rezervate de 

istorie, pentru anul școlar 2019-2020 

Art. 2  Se aprobă cererea de acordare a continuității pentru dna Ștefan Simona pe orele rezervate de 

biologie, pentru anul școlar 2019-2020 

Art. 3  Se aprobă cererea de acordare a continuității pentru dna Neculeanu Liliana pe orele rezervate de 

limba franceză, cod post 1112 pentru anul școlar 2019-2020 

Art. 4 Se prezintă solicitarea firmei Bios Plant pentru ridicarea unei troițe, solicitare care nu poate fi 

soluționată de școală, cu recomandarea de a se adresa Administrației Locale, prorpietarul terenului 

solicitat. 

Art. 5  Se prezintă Bugetul 2019 și propuneri pentru alocarea resurselor financiare 

Art. 6 Se aprobă solicitarea suplimentării locurilor pentru clasa pregătitoare astfel: 5 locuri pentru SBS și 

încă 1 clasă (25 locuri) pentru tradițional. 

Art. 7 Se aprobă transferul elevilor la/de la unitatea noastră școlara, conform cererilor înregistrate la 

secretariatul unității 

Art. 8  supune atenției propunerea de demolare a toaletelor publice din curtea localului i 

Art. 9  Secretarul Consiliului de Adminiostrație și departamentul secretariat va redacta  și informa cadrele 

didactice nominalizate la Art. 1 – Art. 8  al prezentei  hotărâri. 

Director, 

Prof. Meiroșu Ionel 


