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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 10/17.12.2019 
 

Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Pucioasa, întrunit în Şedinţă extraordinară 

astăzi, 17.12.2019,  

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. 

* OMEN 4434/ 29.08.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurarea a 

examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal. 

* OMEN 4435/ 29.08.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a 

examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii  invatamantului profesional cu 

durata de 3 ani. 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă  propunerea de încadrare  cu  personal  nedidactic și didactic auxiliar  pentru anul 2020. 

2. Se aprobă temele   de proiect  pentru examenul de CCP 2019, nivel 4 de calificare. domeniul : 

Alimentație, calificarea profesională : Organizator banqueting. 

3. Se aprobă  temele probei practice  selectate din Listele naționale cu temele pentru proba practică  

aferente  calificărilor: Pădurar, Confecționer produse textile și Tâmplar universal. 

4. Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste / noiembrie 2019. 

5. Se aprobă componența comisiei de mobilitate/ 2020 (Anexă). 

6. Diverse: 

 Se aprobă solicitarea d-nei prof. Anastase Daniela, de întregire a normei didactice pe 

disciplina – Protecția mediului. 

 Se aprobă prelungirea contractului cu SC CASE Software SRL și achitarea în avans 

a sumei de 79 lei/lună pentru 12 luni aferente anului 2020. 

 Se aprobă Contractul de achiziție publică servicii de asistenșă tehnică cu SC 

INDECO SOFT SRL . 

 Se aprobă - Referatul de necesitate privind necesarul de produse, servicii, lucrări, 

adresat UAT Pucioasa, în vederea fundamentării bugetului local/2020. 

 

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 
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