ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.31
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului
unității de învățământ nr.115 din 23.10.2018, reunit în ședință ordinară în data de 27.03.2019, 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;
Solicitarea societății P.F.A. CREȚU CRISTINA MARIA; contract :1161 / 26.03.2018 22 EURO/LUNA
Solicitarea societății I.I. CREȚU PETRIȘOR; contract :1160 / 26.03.2018 40 EURO/LUNA
Solicitarea societății S.C. MODANA STYLE S.R.L.; contract :1181 / 27.03.2018 25 EURO/LUNA
Solicitarea societății: UNISERV CONSTRUCT S.R.L.; contract :1182 / 27.03.2018 29 EURO/LUNA

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.
Art.112 din Legea educației nr.1 /2011.
Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin
Ordinul ministrului educației naționale nr.5079/2016.
Codul civil aprobat prin Legea 287 / 2009 republicat cu modificările și completările ulterioare.
hotărăște:

Art. 1.

Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere , în aceleași condiții:

P.F.A. CREȚU CRISTINA MARIA; contract :1161 / 26.03.2018 22 EURO/LUNA

I.I. CREȚU PETRIȘOR; contract :1160 / 26.03.2018 40 EURO/LUNA

S.C. MODANA STYLE S.R.L.; contract :1181 / 27.03.2018 25 EURO/LUNA

UNISERV CONSTRUCT S.R.L.; contract :1182 / 27.03.2018 29 EURO/LUNA
Art. 2. Plata chiriilor se va face în continuare în lei la cursul BNR din ziua plății.
Art. 3. Această hotărâre va fi comunicată societăților sus amintite.
Art. 4. Directorul, compartimentul secretariat, contabilitate și administratorii societăților de la art.1 vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
prof. Florin Gheorghe POPESCU

1 din 1

Municipiul Urziceni, Calea București, nr.74
Cod poștal: 925300, Tel/Fax: 0243 257 332
E‐mail: secretariat@scih.ro, http://www.scih.ro

