ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.100
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr. NR. 198 DIN 22.10.2019, reunit în ședință ordinară în data de 22.10.2019, 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;
Propunerile conducerii unității privind componența comisiilor.
NORME DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR aprobate prin OMEN nr:3946 din 01.06.2001
O.G nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3072006 privind apărarea
împotriva incendiilor;
Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Legea nr. 481/2004 din 8 noiembrie 2004*** Republicat privind protecția civilă;
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.
hotărăște:

Art. 1.

Se completează Comisia privind situațiile de urgență astfel încât aceasta va avea următoarea
componență:
 Popescu Florin Gheorghe
‐ Directorul unității.
 Marinică Zoia
‐ Director adjunct.
 Geambașu Constantin
‐ Administrator;
 Matache Gherghina
‐ Profesor învățământul primar;
 Radu Daniel
‐ Profesor;
 Constantin Mariana
‐ Profesor învățământul preșcolar;
 Dolete Roxana
‐ Profesor învățământul preșcolar;
Art. 2. Comisia își va desfășura activitatea conform legislației în vigoare.
Art. 3. Atribuțiile / sarcinile / responsabilitățile fiecărui membru vor fi stabilite în cadrul comisiei, consemnate
în procesul verbal de ședință.
Art. 4. Activitatea în cadrul comisiei reprezintă sarcină de serviciu.
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU
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