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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 4/04.10.2019 

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

astăzi, 04.10.2019,  

Având în vedere: 

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

* OMENCŞ  5059/31.08.2017 privind aprobarea ROFUIP 2017. 

*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. 

* Codul muncii. 

* Norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat in temeiul art. 108 din 

Constituţia României, republicată (HG NAVETA varianta 06 martie ) 

*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 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă solicitarea  privind transferul lui Radu Andreea Denisa de la Grădinița nr. 2 

Pucioasa , la Grădinița nr. 4 Serbănești – structură  a Liceului  Tehnologic Pucioasa. 

2. Se aprobă solicitarea de suplinire colegială a d-nei prof. Gheorghe Corina Elena, în 

perioada 14-18.10.2019, cand este planificată întânirea de lucru în proiectul ERASMUS+ 

cu titlul ,, Entrepreneurship- Practical, innovative, creative”. 

3. Se aprobă solicitarea de suplinire colegială a d-nei prof. Oprea Cristina , în perioada 14-

18.10.2019, cand este planificată întânirea de lucru în proiectul ERASMUS+ cu titlul ,, 

Entrepreneurship- Practical, innovative, creative”. 

4. Se aprobă cererea d-lui Marin Marius- președintele Clubului sportiv  ,,Marin Marius Mihai 

Marțial Arts Tîrgoviște”, prin care solicită  închirierea sălii de sport timp de 4 ore/ 

săptămână, cu suma de 500 lei/ lună, până la finalul anului 2019. 

5. Se aprobă graficul privind plata lunară a orelor în regim de plata cu ora pe anul școlar 

2019-2020. 

6. Se aprobă cererile  cadrelor didactice navetiste privind decontarea navetei pe luna 

septembrie 2019. 

7. Se respinge cererea de reînscriere în clasa a IX-a a lui Mihăescu Andreea 

8. Se aprobă lista nominal  cu potențialii beneficiari  ai bursei profesionale /2019-2020. 
 

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. Arjan Laurenţia                                                                                   Prof. Diaconescu Gheorghiţa 
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