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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

HOTĂRÂREA nr. 8/29.11.2019 
 

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

astăzi, 29.11.2019,  

Având în vedere: 

* LEN nr. 1/ 2011 cu completările 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. 

* HG 1062/2012 și HG 915/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor 

pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. 

*Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei ; 

* Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1  

1. Se aprobă Proiectul planului de școlarizare 2020-2021. 

2. Se aprobă funcționarea cu efective sub limită a grădinițelor, structuri ale Liceului 

Tehnologic Pucioasa. 

3. Se aprobă funcționarea cu efective peste  limită la clasa de a XI-a liceu seral, 2019-2020. 

4. Este avizat PAS revizuit, 2016-2020. 

5. Aprobarea plății dobânzii legale penalizatoare. 

6. Se aprobă îndrumătorii de proiect pentru CCP nivel 4,  2020. 

7. Stabilirea alocării resurselor extrabugetare / 2019. 

8. Măsuri intreprinse pentru încadrarea în limitele bugetului alocat/2019. 

9. Diverse : 

 Se avizează  Procedura operațională privind condițiile de organizare a taberelor, 

excursiilor, expediţiilor  și a altor  activităţi de timp libercu elevii liceului. 

 Se aprobă  contractul de service între Liceul Tehnologic Pucioasa și PFA Abramescu 

Constantin. 

 Se aprobă montarea a două camere în fața sălii de sport, pentru siguranâa elevilor. 

 Se aprobă delegarea atribuțiilor de serviciu ale d-nei director Arjan Laurenția către 

Ciobanu George Cosmin, pentru perioada 10 – 14.12.2019. 

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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