ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.47
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 80 DIN 09.11.2017, reunit în ședință ordinară în data de 11.07.2018, 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;
Solicitarea doamnei Ghiță‐Petrache Liliana înregistrată cu nr.3218/10.07.2018;
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.
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

hotărăște:
Art. 1.

Se aprobă propunerea de ieșire la pensie prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă standard de

pensionare și a stagiului minim de cotizare a doamnei Ghiță‐Petrache Liliana începând cu 17.07.2018.
Art. 2.

Începând cu data de 17.07.2018, contractul de muncă nr.77/01.09.2012 al doamnei Ghiță‐Petrache

Liliana încetează de drept, conform art.56, alin.1, lit. „c” Codul Muncii în baza Deciziei de pensionare emisă
de Casa Județeană de Pensii Ialomița.
Art. 3.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Municipiului

Urziceni
Art. 4.

Serviciul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii și va înainta un exemplar din

prezenta decizie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, doamnei Ghiță‐Petrache Liliana conf.
Art.56 alin.2 Codul Muncii
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