
 
 

HOTĂRÂREA NR.      /05.05.2017 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul“, oraş Boldeşti- Scăeni, întrunit 

în şedinţă ordinara din 05.05.2017 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1   Se aprobă decontarea  cheltuielilor de transport la si de la locul de munca pentru 

personalul didactic si didactic auxiliar, pentru luna aprilie  2017 in conformitate cu HG 

nr.81/2010, în temeiul art. 105 alin. (2) lit. (f), art. 276 şi art. 304 alin. (14) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011, precum şi al art. 4 din Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de 

învăţământ. 

Art.2 Se aproba Programul si Orarul pentru Sapatamana Scoala Altfel, 15 – 19  mai 2017 in 

acord cu OMENCS nr.5034/29.08.2016 cu privire la Metodologia de organizare a Programului 

Naţional Scoala Altfel. 

Art.3 Se aproba crerile de continuitate la suplinire in anul scolar 2017 – 2018  in conformitate cu 

Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în 

anul şcolar 2017-2018, Anexa la OMEN  nr. 5739/14.11.2016 pentru doamnele: 

1. Goldchmidt Andreea, profesor de limba engleza (1301/02.05.2017), cf. art.60- acord ferm 

2. Simion Raluca Gabriela, profesor pentru invatamant primar (1343/04.05.2017), cf. art.85- 

acord de principiu 

Art.4. Se aproba delegarea sarcinilor de serviciu pentru distribuirea laptelui si cornului doamnei 

Matesan Valeria, pe perioada concediului medical al doamnei Tarcau Elena, incepand cu data de 

02.05.2017 in conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/ 2011 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

Art.5 Se aproba transferul urmatorilor elevi ROFUIP aprobat prin OMENCS 5079/31.08.2016 si 

LEN 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Stirbu Constantin Catalin de la Scoala Malu Vanat , Comuna Izvoarele in clasa a II-a B 

(1375/05.05.2017) 

- Cernat Malina Andreea de la Scoala Nichita Stanescu Bucuresti, in clasa a II-a A 

(1211/10.04.2017) 



 
- Bucuroiu Maria Irina de la Scoala Gimnaziala Sat Valea Mare, Oras Babeni, judetul 

Valcea, in clasa a II-a B (756/27.02.2017) 

Art. 6 Conducerea scolii si departamentul secretariat-contabilitate pun in aplicare prezenta 

hotarare. 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,                           Secretar Consiliu de Administratie, 

Prof. Ioana Petcu                                                                            Prof. Nica Raluca 

 

 

 

Voturi 

Pentru  13 

Abtineri - 

Impotriva  - 
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