
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂREA nr. 244/13.11.2019 

privind stabilirea sancțiunii disciplinare 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 13.11.2019, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, 

         Având în vedere Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului de 

Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014,    

       În temeiul dispozițiilor art. 251 alin. (2) din Codul Muncii, 

Având în vedere procesul verbal privind desfășurarea procedurii cercetării disciplinare 

prealabile, înregistrat cu nr. 1280 din 31.10.2019 și procesul verbal al şedinţei Consiliului de 

Administrație din data de 13.11.2019, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă propunerea Comisiei de Cercetare Disciplinară privind sancționarea 

domnului Aștefănesei Florin cu AVERTISMENT SCRIS, în temeiul art. 248 alin.(1), lit. a), 

din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința domnului Aștefănesei Florin prin 

intermediul serviciului secretariat. 

 

                 Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                 prof. Matei Gabriela 

 



 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂREA nr. 245/13.11.2019 

privind aprobarea transferului unui elev 

 

          Consiliul  de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, întrunit în 

şedinţă în data de 13.11.2019, 

         În conformitate cu art. 96 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, 

         Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016 

         Potrivit art. 10 şi art. 14 din Metodologia- cadru de organizarea şi funcţionare a Consiliului 

de Administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 

septembrie 2014, 

         Având în vedere că în şedinţa CA  s-a analizat cererea de transfer şi s-a aprobat, 

        În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 13.11.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1.  Se aprobă transferul elevului Matei Sebastian-Constantin, clasa a V-a B, de la 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa la Școala Gimnazială „Petru Rareș” Hârlău. 

           Art. 3. Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa compartimentelor funcţionale ale unităţii şi 

va fi afişată prin grija secretarului CA. 

  

Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

          Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 



 

Consiliul de Administraţie  

Hotărârea nr. 246 /13.11.2019 

cu privire la aprobarea Regulamentul privind utilizarea microbuzului școlar 
 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, comuna 

Cepleniţa, judetul Iaşi întrunit în sedinta  la data de 13.11.2019 

 Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 si ale  ROFUIP  aprobat 

cu O.M.E.N. nr. 5079/2016, cu modifucările și completările ulterioare; 

Tinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitătile de învătământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS 

nr. 4619 / 2014; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1  Se aprobă Regulamentul privind utilizarea microbuzului școlar la nivelul 

locațiilor arondate Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița; 

 Art.2     Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale 

unitătii si va fi afisată prin grija secretarului CA. 

 

                          Director,  

 Prof. Galben Diana-Loredana                                                Secretar,  

                                                                                                  Prof. Matei Gabriela 

 

 

 

 




