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URZICENI – IALOMIŢA
__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.5
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 45 DIN 26.09.2016, reunit în ședință ordinară în data de 06.01.2017, 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:




Procesul verbal al ședinței Consiliului de administrație;
Cererile cadrelor didactice privind decontarea transportului pentru luna decembrie 2016.
Planul managerial și planul operațional pentru anul școlar 2016‐2017

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
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul ministrului educației naționale nr.5079/2016.
HOTĂRÂRE nr. 582 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. 3^1 alin. (2), (3) şi (8), art. 3^3 şi 3^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal‐bugetare

hotărăște:
Art. 1.

Se aprobă decontarea transportului pentru luna decembrie 2017 a cadrelor didactice, conform
pontajului zilnic și a documentelor de transport specifice.
Art. 2. Se aprobă încetarea activității comisiei de concurs în vederea organizării și desfășurării
concursului de secretar‐șef deoarece funcția de secretar‐șef este declarată funcție de conducere și
nu promovată cu indemnizație de conducere conform HG 528.
Art. 3. Se aprobă Planul managerial și planul operațional pentru anul școlar 2016‐2017.
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