ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.21
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 25.08.2016, 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:




Raportul conducerii privind rezultatele examenului de definitivat sesiunea 2016;
Cererea doamnei Duță Lucica;
Cererile privind mișcarea elevilor;
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.
Legea educației nr.1 /2011
Metodologia‐cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în
anul școlar 2016 ‐ 2017 aprobată prin ORDINUL Nr. 5559 din 27 octombrie 2015.
Legea 53 / 2003 republicată cu modificările și completările ulterioare – Codul muncii.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă raportul conducerii școlii de modificare a contractelor individuale de muncă astfel:
 Durata contractelor din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru:
o Popa Andreea Raluca;
o Ciurea Simina Raluca.
 Aplicarea procedurii concedierii pentru necorespundere profesională conform art. 61
lit. d), art. 62 alin. (1) şi (3), art. 63 alin. (2) şi art. 64 din Legea nr. 53/2003, republicată,
Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare. Pentru anul școlar 2016‐2017,
rămâne încadrată, cu acordul scris, pe perioadă determinată, pe postul didactic pe
care a fost titulară.
o Drăghici Carmen Tania.
Art. 2. Se aprobă încetarea contractului individual de muncă a doamnei Duță Lucica. Contractul este
încheiat deoarece doamna a depășit cu mai mult de 3 ani vârsta standard de pensionare și, conform
legii, nu mai poate fi menținută ca titular.
Art. 3. Se respinge transferul elevilor în cadrul unității:
 Nedu Maria Alexia – clasa de destinație are prea mulți elevi;
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