ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.15
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 113 DIN 09.10.2015, reunit în ședință ordinară în data de 21.04.2016, în
conformitate cu prevederile art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și
completările ulterioare și cu prevederile art.15 din Metodologia‐cadru de organizare și funcționare a
consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.4619/2014,
având în vedere:






Documentele privind obținerea acordului de principiu privind pretransferul consimțit între
unitățile de învățământ și contestația depusă de doamna Turcu N. Carmen‐Alina;
Adresa ISJ nr.4068/20.04.2016 privind solicitarea reluării procedurii de acordare a acordului de
principiu pentru doamna Turcu N. Carmen‐Alina;
Raportul comisiei de mobilitate nr.1231/11.04.2016
Raportul Comisiei privind acordarea burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme de sprijin
material pentru elevii din unitatea de învățământ.
Cererile părinților/tutorilor legali pentru elevii prevăzuți în anexă.
în conformitate cu:



Metodologia‐cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar aprobată prin ORDIN nr. 4.619 din 22 septembrie 2014.
hotărăște:

Art. 1.

Se menține hotărârea de respingere a cererii doamnei Turcu N. Carmen‐Alina de obținere a
acordului de principiu privind pretransferul consimțit între unitățile de învățământ.
Art. 2. Se aprobă acordarea burselor pentru elevii din unitatea de învățământ conform tabelului
nominal prezentat de Comisia privind acordarea burselor/ rechizitelor/ EURO 200 și a altor forme
de sprijin material pentru elevii din unitatea de învățământ.
Art. 3. Se aprobă transferul la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” a lui:
 Niculae Costin Mario ‐ pregătitoare
Art. 4. Se acordă avizul în vederea transferării elevilor de la Școala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu”
conform cererilor anexate.
Art. 5. Se aprobă transferul elevilor în cadrul unității:
 Paraschiv Bianca Andreea
‐ de la GPN la GPP;
 Stanciu Nida Bianca
‐ de la II STEP la IIA.
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