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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 2/09.09.2019 

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

astăzi, 09.09.2019,  

Având în vedere: 

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

* OMENCŞ  5059/31.08.2017 privind aprobarea ROFUIP 2017 

* Codul muncii 

* HG 951 28.12./2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru 

elevii care frecventează învăţământul profesional. 

*Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018,care  modifică și completează 

 Anexa-Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 

5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților 

de învățământ preuniversitar (ROFUIP). 

*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 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă tematica și graficul ședințelor consiliului de administrație pentru 2019-2020. 

2. Sunt stabilite responsabilitățile membrilor consiliului de administrație. 

3.  Se aprobă Regulamentul Intern,  Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

liceului, revizuit pentru 2019-2020.  

4. Este particularizat contractul educaţional pentru 2019-2020. 

5. Este validat   Ştatul de functii /personal pentru personalul didactic si didactic auxiliar , 

nedidactic si supunerea spre aprobare ISJ. 

6. Se aprobă:  Lista nominală cu potenţialii beneficiari ai bursei profesionale din anul şcolar 

2019-2020. 

7. Se aprobă:  Referatul  de necesitate cu suma estimată pentru acoperirea plăţii bursei 

profesionale în  anul şcolar 2019-2020. 

8. Se aprobă  programul școlar cu ora de 50 minute şi pauza de 5 minute. 

9. Se stabilește  componenţa, atribuţiile  şi  responsabilii comisiilor metodice și de lucru. 

10. Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020. 
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11. Se aprobă graficul de de desfășurare a instruirii practice comasate pentru anul școlar 

2019-2020. 

12. Se aprobă orarul liceului. 

13. Este desemnat coordonatorul de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare: 

Pojereanu Irina. 

14. Se aprobă  fişa individuală a  postului pentru salariații liceului  /2019-2020. 

15. Se aprobă planificarea concediului de odihnă al salariaților pentru anul școlar în curs. 

16. Diverse 

a) Se aprobă –Graficul profesorului de serviciu. 

b) Se aprobă – Programul săptămânal pentru învăţământul la domiciliu pentru 

Hălăciugă Andreea , clasa a X-a A. 

 

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. Arjan Laurenţia                                                                                  Prof. Diaconescu Gheorghiţa 
 

 

 


