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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 15/13.02.2020 
 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, întrunit în Şedinţă 

extraordinară astăzi, 13.02.2020,  

Având în vedere: 

* LEN nr. 1/ 2011 cu completările şi modificările ulterioare. 

*ORDIN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 *OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4.619/2014. 

*Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei 

- Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la 

OMENCS nr. 5.079/2016 privind aprobarea ROFUIP 

* OMENCŞ  5059/31.08.2017 privind aprobarea ROFUIP 2017. 

* Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Tehnologic Pucioasa. 

* metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, Anexă la OMEC nr. 5259/12.11.2019 

* LEN nr. 1/ 2011 , art. 101- ,,Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar cuprinde finantarea 

de baza, finantarea complementara si finantarea suplimentara“ 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă Proiectul de încadrare a personalului didactic titular din L.T. Pucioasa , pentru 

anul școlar 2020-2021. 

2. Se aprobă viabilitatea postului pentru disciplina- educație fizică, pentru 14 ore acordate de 

L.T. Pucioasa și 4 ore acordate de Şcoala Gimnazială Nr.3 Doiceşti, conform legislației în vigoare. 

3. Este avizat   ,,Raportul  de activitate / semestrul I, anul școlar 2019-2020. 

4. Se aprobă Proiecul de buget al Liceului Tehnologic Pucioasa pe anul 2020.                                              

5. Elaborarea aprecierii sintetice a Consiliului de Administraţie  privind activitatea instructiv- 

educativa desfasurata de domnul  Ciobanu George Cosmin, profesor  titular,  aflat în restrângere de 

activitate pentru  anul școlar 2020 -2021.  

6. Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste /  ianuarie   2020, conform 

tarifelor primite de la Consiliul Județean Dâmbovița. 

7. Diverse: 

 se aprobă actul adițional nr.1 / 1.02.2020 la contractul nr. 63/18.01.2019 

 se aprobă cererea de acordare a bursei profesionale elevului Matei Paul Ionuț Eugen, 

începând cu 13.02.2020. 

 se aprobă  cererea d-nei director Carmen Frățilă, de participare la intâlnirea de 

proiect din perioada 25-29.02.2020 – Proiect ERASMUS + cu titlul ,, Educația 

emoțională și antreprenorială în formarea proesională”. 
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Se aprobă delegarea atribuţiilor de serviciu și preluarea tuturor prerogativelor funcției  

pentru această perioada,  d-lui  prof. Ciobanu George Cosmin - cf. cererii nr. 255/ 

13.02.2020. 

 Se aprobă calendarul  evenimentelor educaționale  pentru  promovarea  

învățământului profesional și tehnic, precum și a meseriilor din cadrul campaniei 

,,Meseria face diferența!” care se vor desfășura în perioada 11.02-11.03.2020 

 Se aprobă participarea la ,,Ziua Națională a Meseriilor” din data de 11.03.2020, 

organizată de ISJ Dâmbovița. 

 

Art. 2 Hotărârea va fi adusă la îndeplinire de secretarul C.A. 

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.  Frățilă Carmen                                                                        Prof. Diaconescu Gheorghiţa 

 


