ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.68
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;
Constituirea comisiei de concurs în vederea ocupării unui post de îngrijitoare;
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.
HG 286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului‐cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade
sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice, cu modificările și completările ulterioare.

hotărăște:
Art. 1.

Se aprobă comisia pentru organizarea concursului de ocupare unui post de îngrijitor astfel:
Comisia pentru organizarea concursului:
Nr.
Funcția în
Numele și prenumele
Funcția
Observații
crt.
comisie
1.
Marinică Zoia
Director
președinte
2.
Geambașu Constantin
Administrator
membru
3.
Radu Daniel Ion
Reprezentant sindicat membru
4.
Reprezentantul Primăriei Urziceni
membru
5.
Dodiță Florentina
Secretar școală
secretar

Comisia pentru contestații:
Nr.
Numele și prenumele
Funcția
crt.
1.
Popescu Florin Gheorghe
Director adj.
2.
Bercaru Doina
Administrator
6.
Radu Daniel Ion
Reprezentant sindicat
7.
Reprezentantul Primăriei Urziceni
3.
Coman Isabela
Secretar școală

Funcția în
comisie
președinte
membru
membru
membru
secretar

Observații
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