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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
HOTĂRÂREA nr. 15 /26.09.2022

Consiliul  de  administraţie  al  Liceului  Tehnologic  Pucioasa,  întrunit  în  Şedinţă
extraordinară astăzi, 26.09.2022, 
Având în vedere:
* LEN nr. 1/ 2011 cu completările şi modificările ulterioare
*ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar
* ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
* Ordin nr. 4.247/13.05.2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală
a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011
* Ordin nr. 3.505/31.03.2022 privind structura anului școlar 2022-2023.
*  HOTĂRÂRE nr.  569  din  15  iulie  2015 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind
decontarea  cheltuielilor  pentru  naveta  la  şi  de  la  locul  de  muncă  a  cadrelor  didactice  şi  a
personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;
* H.G. nr.951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii
care frecventează învăţământul profesional

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 

1. Este validată  componența  Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2022-2023; ;
2. Sunt validate  atribuțiile   membrilor CA;
3. Este validat Contractul educaţional pentru 2022-2023;
4. Se aprobă  perioadele desfășurării Programului național „Școala altfel“ și Programul 

„Săptămâna verde“ ;
5. Se aprobă  graficul de desfăşurare a instruirii practicii comasate;
6. Se aprobă  Fișa  cadru de autoevaluare / evaluare în vederea acordării calificativului anual

pentru cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar – 
an școlar 2022-2023;

7. Se aprobă  suma estimate pentru decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei la şi de la 
locul de muncă pentru personalul didactic și didactic auxiliar în anul 2023;

8. Se aprobă  lista cu beneficiarii bursei profesionale în anul școlar 2022-2023;
9. Se aprobă  Planul  de încadrare pentru anul şcolar în curs;
10. Diverse:

● Se aprobă organizarea  concursului/ testării la nivelul unității școlare pe parcursul 
anului școlar;

● Se aprobă comisia de organizare a  concursului/ testării la nivelul unității școlare 
pe parcursul anului școlar;

● Se aprobă  comisia de soluționare a contestațiilor în urma   concursului/ testării la 
nivelul unității școlare pe parcursul anului școlar.

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


