HOTĂRÎREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE NR 4
Consiliul de administraţie al COLEGIULUI NATIONAL GRIGORE MOISIL, constituit
prin decizia directorului unităţii de învăţământ nr.98 din data 31.10.2017, reunit în şedinţă
(ordinară) în data de31.10.2017, în conformitate cu prevederile art.96 din Legea educaţiei naţionale
nr.1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) şi
art.15 din Metodologia– cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.4619/ 2014,
Având în vedere:
Prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi
OMENCS 5079/2016 cu modificările şi completările ulterioare.
Metodologia– cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.4619/ 2014.
Regulamentul de ordine interioară realizat de Comisia de revizuire a acestui document.
Dosarul cu documentele cadrelor didactice privind cheltuielile de navetă a cadrelor didactice pentru
luna septembrie 2017.
.Regulament de funcționare internat și cantină.
hotărăşte:
Art.1. Se constituie noul Consiliu de Administrație. Prin vot secret au fost alese urmatoarele
cadrele didactice Niculae Elena, Man Tiberiu, Trișcaș Iuliana, Pavăl Eugenia și Bardac Sorin. Din
partea Consiliului Consultativ al Părinților au fost propuse și aprobate Oancea Viorica și Șerbulea
Mihaela, din partea Consiliului Consultativ al Elevilor a fost aleasă eleva Stoian Alexandra.
Din partea Consiliului Local au fost desemnați Dumitrescu Ion, Ștefan Sorin și Buculescu
Elena, iar reprezentantul Primăriei este Sava Constantin- primarul mun. Urziceni. Din CA face parte
și Tilea Ion- lider de sindicat la CNGM.
Art. 2 Se aprobă in funcția de secretar al CA a dnei profesor Dobre-Nicolae Oana
Art.3 Se aprobă lista elevilor și a cadrelor didactice pentru acordarea de premii din partea CJ
Ialomița
Art.4 Se aprobă Regulamentul Intern
Art. 5 Se aprobă actualizarea Planului de Dezvoltare Instituțională
Art.6 Se aprobă cheltuielile de navetă a cadrelor didactice pentru luna septembrie 2017 in
valoarea de 804 lei
Art.7 Se aprobă fișa de autoevaluare a cadrelor didactice și a personalului auxiliar pt anul
școlar 2017-2018
Art 8 Se aprobă tariful unic pt. cadrele didactice particicpante la activitatea” Eu vreau, eu
pot” a proiectului ROSE.
Art. 9 Se aprobă cheltuielile de regie și masă a elevilor de la clasele step-by- step, precum și
a celor care sunt cazați la internatul liceului.
Art.10. Directorul şi Secretarul Colegiului National Grigore Moisil, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Preşedinte Consiliu de administraţie,
Director : prof. Brăileanu Mariana
Urziceni, 31.10.2017
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Secretar,
prof. Dobre- Nicolae Oana- Maria

