ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.67
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 14.08.2019, 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 doamnei Dinu Elena de pensionare anticipată.
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Legea nr. 53/2003 ‐ CODUL MUNCII – republicată
Decizia nr.152729 din 30.07.2019 a Casei teritoriale de pensii Ialomița;

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 aprobă propunerea de pensionare anticipată prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor de vârstă de
pensionare anticipată si a stagiului minim de cotizare pentru doamna Dinu Elena, începând cu 14.08.2019
angajată a școlii în funcția de îngrijitoare.
Art. 2. D‐na DINU ELENA își va înceta activitatea începând cu data prevăzută la art.1, urmând să i se înceteze și
contractul individual de munca la aceeași dată, în baza art.55 lit. „b” Codul Muncii, urmare a îndeplinirii
cumulative a condițiilor de vârstă de pensionare anticipată și a stagiului de cotizare.
Art. 3. În termen de 5 zile de la data prevăzută la art.1, va fi operată de către compartimentul secretariat, în
Registrul General de Evidență al Salariaților REGES, încetarea contractului individual de muncă.
Art. 1. Compartimentul secretariat și contabilitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
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