
 

                      

    
   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 10.10.2018 

 

          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN 

nr.3027/2018; 

  OMEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de 

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată 

prin OMECTS nr. 6143/2011; 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale 

,,George Poboran” Slatina din data de  10.10.2018, în cadrul căreia s-a adoptat 

prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1 Se aprobă organigrama pentru anul şcolar 2018-2019; 

Art.2 Se aprob Planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019; 

Art.3 Se aprobă Raportul privind starea învățământului pentru anul școlar 2017-

2018; 

Art.4 Se aprobă R.O.F. și R I. pentru anul şcolar 2018-2019; 

Art.5 Se aprobă graficul de monitorizare și control al directorului; 

Art.6 Se aprobă fișa postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic, în anul şcolar 2018-2019; 

Art.7 Se aprobă componența comisiilor pentru anul şcolar 2018-2019; 

Art.8 Se aprobă cererile elevilor veniți sau plecași din unitate; 

Art.9.Se aprobă echipa de coordonare a programului ,,Scoala altfel”; 

Art.10.Prezenta hotărâre se  va aduce la cunoștința  personalului din unitate prin 

afișare la avizier. 
 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 

NR.1 

                                                                10.10.2018 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 25.10.2018 

 

          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN 

nr.3027/2018; 

  prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991 republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul MFP nr. 1753/2004    cu privire la inventarierea 

elementelor de activ şi pasiv ale unităţii,  

 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale 

,,George Poboran” Slatina din data de  25.10.2018, în cadrul căreia s-a adoptat 

prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se aprobă planificarea concediului de odihnă pentru anul şcolar 2018-2019; 

Art.2 Se aprobă componența Comisiilor de inventariere și casare pentru anul 

şcolar 2018-2019; 

Art.3 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la 

avizier. 
 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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                                                                25.10.2018 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 
Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 

e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 21.11.2018 

 

 

           În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN 

nr.3027/2018; 

 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale 

,,George Poboran” Slatina din data de  21.11.2018, în cadrul căreia s-a adoptat 

prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1. Se aprobă cererea de decontare a navetei pentru d-na Păunescu Cornelia   

pentru luna octombrie 2018; 

Art.2.Se aprobă cererea de transfer  a elevului Mocan Lucian la Scoala Gim. 

,,Constantin Brîncoveanu” la clasa pregătitoare. 

Art.3 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la 

avizier. 

 
 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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   ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GEORGE POBORAN”-SLATINA 

Str. ”Prelungirea Tunari”, nr. 4 
e-mail: george_poboran@yahoo.com, tel. 0249.438.090 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

DIN DATA DE 28.11.2018 

 
          În conformitate cu: 

  Legea Educatiei Nationale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

 ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016, modificat prin OMEN nr.3027/2018; 

 Prevederile O.S.G.G.nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice; 

 

Având în vedere: 

 Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie al Scolii Gimnaziale ,,George Poboran” 

Slatina din data de  28.11.2018, în cadrul căreia s-a adoptat prezenta hotărâre; 

Consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale ,,George Poboran” Slatina, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 Se  avizează RAEI pentru anul şcolar 2018-2019; 

Art.2 Se aprobă Codul de etică la nivelul unității pentru  anul şcolar 2018-2019; 

Art.3 Se aprobă efectuarea de planuri de intervenție personalizate pentru elevii cu rezultate 

slabe la învățătură; 

Art.4 Se aprobă cererea de decontare a navetei pentru d-na Păunescu Cornelia pentru luna 

noiembrie 2018. 

Art.5 Se aprobă cererea privind închirierea sălii de sport de către C.S . Bushido; 

Art.6 Se aprobă cererea privind prelungirea închirierii sălii de sport de către C.Saishin Karate 

Do. 

Art.7 Se resping cererile personalului nedidactic privind acordarea sporului pentru condiții 

deosebite de muncă; 

Art.8 Se  aprobă componența  Comisiei pentru notarea ritmică; 

Art.9 Se aprobă  procedurile privind circuitul comunicării interinstituționale și 

intrainstituționale și a circuitului informațiilor și documentelor. 

Art.10 Prezenta hotărâre se  va comunica  personalului din unitate prin afișare la avizier. 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR, 

          PROF.BÎSCOVEANU ALEXANDRU                                            PRUNĂ  LAVINIA 
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