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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA nr. 13/02.09.2022

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, întrunit în Şedinţă Ordinară 
astăzi, 02.09.2022, 
Având în vedere:
* LEN nr. 1/ 2011 cu completările şi modificările ulterioare
*ORDINUL nr. 5.154 din 30 august 2021 privind Metodologia-cadru  de organizare și funcționare a
consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
*  ORDIN  nr.  4183  din  4  iulie  2022  pentru  aprobarea  Regulamentului-cadru  de  organizare  şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
* OME 3505 din 31.03.2022 privind structura anului școlar 2022—2023 ;
*  Ordinul  nr.  3610/2022 privind  măsuri  de aplicare  şi  corelare  a  planurilor  de învăţământ  pentru
învăţământul profesional, liceal - filiera tehnologică şi postliceal cu structura anului şcolar 2022-2023
* Codul muncii.

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 
1. Se aprobă tematica și  graficul  ședințelor  consiliului  de administrație  pentru anul  școlar  2021-

2022;
2. Se aprobă solicitările elevilor privind  transferul, retragerea, reînscrierea în anul școlar    2021-

2022;
3. Se aprobă constituirea  claselor şi  repartizarea dirigintilor;
4. Se aprobă organigrama liceului pentru anul școlar 2022 -2023;
5. Se aprobă fişa individuală  a postului pentru personalul didactic și didactic auxiliar în anul școlar

2022-2023;
6. Se aprobă orarul pentru anul școlar 2022-2023;
7. Se aprobă programul liceului cu ora de 45 minute și pauza de 5 minute  pentru clasele de zi  și ora

de 40 minute și pauza de 5 minute pentru  seral;
8. Se stabilește  componenţa, atribuţiile  şi  responsabilii comisiilor permanente  și de lucru;
9. Este  validat   coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, respectiv

prof. Samoilă Mioara; Este validat responsabilul pentru priecte și programe europene, respectiv
prof. Pojereanu Irina Cornelia.

10. Diverse:
a) Se aprobă PCO conform solicitărilor, cu statut  de prof. necalificat pentru 30 zile din anul 

școlar 2022-2023;
b) Se aprobă –Graficul profesorului de serviciu în anul școlar 2022-2023;
c) Se aprobă – Programul săptămânal  pentru învăţământul  la domiciliu  pentru elevul   Chiran
Andrei Alberto , clasa a X-a învățământ profesional;
d) Se aprobă decontarea transportului pentru luna august 2022.

Art. 2 Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de secretarul Consiliului de Administraţie
Art. 3 Hotărârea va fi comunicată celor interesaţi, va fi afişată la Avizier şi pe pagina web a
Liceului Tehnologic Pucioasa

      Preşedintele Consiliului de Administraţie,                                    Secretar C.A,
Prof. Mihailovici Bianca Valeria                                                    Prof. Diaconescu Gheorghiţa


