ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ION HELIADE RĂDULESCU”
URZICENI – IALOMIŢA

__________________________________________________________________________________________

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.78
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului unității
de învățământ nr. 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 Paraschiv Adriana nr. 3548 din 26.08.2019;
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 (*actualizată*) privind concediul și indemnizația lunară
pentru creșterea copiilor;
 HOTĂRÂRE nr. 57 din 30 ianuarie 2012 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul
și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Guvernului nr. 52/2011, și a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 38/2011
 INSTRUCŢIUNI din 6 mai 2011 de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011.
 Hotărârea de guvern nr.500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților
 Contractul individual de muncă nr. 229 din 31.08.2018 al doamnei Paraschiv Adriana.

în conformitate cu:
 Art.51, alin.1, lit. a din CODUL MUNCII din 24 ianuarie 2003 (**republicat**)(*actualizat*) (Legea nr. 53/2003)
(aplicabil începând cu data de 1 februarie 2014*)
 Art.97, alin.2, lit. f din Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) a educației naționale;
 Art.22 din Regulamentul cadru de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la Ordinul
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5.079 din 31 august 2016;

hotărăște:
Art. 1. Începând cu data de 01.09.2019 suspendarea contractului individual de muncă nr. 229 din 31.08.2018 al

doamnei Paraschiv Adriana, pentru acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului,
încetează, doamna Paraschiv Adriana reluându‐și activitatea în calitate de titular al școlii pe postul de
învățătoare/profesor pentru învățământul primar cu predare în limba română.
Art. 2. Încetarea suspendării contractului de muncă, conform cererii, va fi operată în Registrul General de Evidență a
Salariaților conform HG nr.500/2011
Art. 3. Acordarea stimulentului de inserție se face cu respectarea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență
111/2010.
Art. 4. Serviciul personal, serviciul contabilitate și persoana nominalizată vor duce la îndeplinire prezenta decizie.
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