
 
 

HOTĂRÂREA NR.      /06.02.2017 

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

în şedinţă extrordinara din 06.02.2017 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1   Se aprobă Proiectul Planului de incadrare pentru anul scolar 2017-2018 in conformitate cu 

OMECTS 5739/2016 si LEN nr1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 2 Se aproba decontarea navetei personalului didactic si didactic auxiliar pentru luna ianuarie 

2017 , 1261 lei , in conformitate cu  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.3 Se aprobă transferul urmatorilor elevi in acord cu  ROFUIP aprobat prin OMENCS 

5079/31.08.2016 si LEN 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Bobaru Iulian Gabriel, clasa IB de la Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Orasul 

Boldesti-Scaeni pleacă in strainatate (385/07.02.2017) 

- Matei Bianca Mihaela, clasa pregatitoare C de la Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” 

Orasul Boldesti-Scaeni pleacă in strainatate (372/31.01.2017) 

Art. 4 Se aprobă urmatoarele documente pentru completarea dosarelor de burse scolare pentru 

acordarea burselor scolare in conformitate Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de 

acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 

5.576/2011 si ORDIN 3470/ 2012 pentru modificarea și completarea Anexei , astfel:  

- adeverinta de la Administratia Fiscala pentru cei fara venituri; 

- declaratie pe propria raspundere ca nu au alte venituri pentru salariati. 

Art. 5 Se aproba dosarele pentru bursa de studiu in conformitate cu Ordinul privind aprobarea 

Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 

aprobat cu numărul 5.576/2011 si ORDIN 3470/ 2012 pentru modificarea și completarea Anexei, 

elevilor: 

- Visan Ana Maria, clasa a VI-a C (4849/07.12.2016) 



 
- Ionescu Laura Mihaela, clasa a VII-a A (91/12.01.2017) 

- Bocancioiu Constantin Stefan, clasa a VIII-a C (277/25.01.2017) 

 Art. 6   Se aproba componenta Comisiei pentru Simularea Evaluarii Nationale, martie 2017, in 

conformitate cu OMEN 4801/2010 astfel: 

- Presedinte- prof. Ioana Petcu; 

- Vicepresedinte - prof. Alexandrescu Medeea 

- Secretar - prof. Cons.sc. Nica Raluca 

- Membru- prof. Necula Ofelia 

- Persoana de contact- Olteanu Valentin 

Art. 7 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  - 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 
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