
 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂREA nr. 233/04.10.2019 

Privind aprobarea cererii de concediu fără plată pentru continuarea studiilor 

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

şedinţă în data de 04.10.2019, 

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

         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 din 04.10.2019 s-a analizat cererea pr. prof. Banu A. 

Claudiu-Răzvan, prin care se solicită aprobarea concediului fără plată pentru continuarea 

studiilor de doctorat pentru perioada de 1 an de zile; 

        În conformitate cu art. 279 din Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, 

    

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se  aprobă concediul fără plată pentru continuarea studiilor de doctorat pentru 

perioada de 1 an de zile pr. prof. Banu A. Claudiu-Răzvan, titular pe catedra de religie,  începând 

cu data de 17 octombrie 2019. 

Art.2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinta compartimentelor funcţionale ale unitătii 

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. 234/14.10.2019 

Privind validarea rezultatelor concursului la nivelul şcolii pentru ocuparea posturilor 

didactice şi aprobarea încadrării candidaţilor admişi 

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

şedinţă în data de 14.10.2019, 

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

         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-au validat  rezultatele concursului la nivelul şcolii 

pentru ocuparea posturilor didactice desfăşurat în data de 07 octombrie 2019 şi aprobarea 

încadrării candidaţilor admişi . 

    În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 14.10.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se validează  rezultatele concursului la nivelul şcolii pentru ocuparea posturilor 

didactice desfăşurat în data de 7 octombrie 2019 şi se aprobă încadrarea candidaţilor admişi 

(Năstruşnicu Marinela – educatoare) 

Art.2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinta compartimentelor funcţionale ale unitătii 

şi va fi afişată prin grija secretarului CA. 

               

   Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                               prof. Matei Gabriela 

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

Hotărâre nr. 235/14.10.2019 

cu privire la aprobarea decontarii navetei personalului scolii, pentru anul şcolar 2019-2020 

 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 14.10.2019 s-au analizat cererile de 

decontare a navetei personalului  scolii, pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie, 

decembrie 2019, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie 2020 şi s-au aprobat; 

 Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

     Având în vedere normele metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi 

de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar de stat din 15.07.2015 . 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

În temeiul prevederilor art.  96, 105 alin. 2 lit. f) si art. 276 din Legea 1/2001 

In temeiul procesului verbal de sedinta a CA din data 14.10.2019, . 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se aprobă fondurile necesare pentru lunile lunile septembrie, octombrie, 

noiembrie, decembrie 2019, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai și iunie 2020  in vederea 

achitarii drepturilor banesti aferente cheltuielilor cu naveta ale  cadrelor didactice  care 

solicita cheltuieli de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca; 

Art. 2  Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității 

și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

  

 Președinte ședință, 

 Prof. Galben Diana-Loredana                                     Secretar , prof. Matei Gabriela 
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HOTĂRÂREA NR. 236 din 14.10.2019 

cu privire la aprobarea  burselor scolare pentru anul şcolar 2019-2020 

 

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

judetul Iaşi întrunit în ședința ordinară la data de   14.10.2019               

          Având în vedere prevederile prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 și Regulamentul de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079 din 31.08.2016 cu 

modificările și completările ulterioare; 

          Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a consiliului de 

administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu OMECTS nr. 4619 / 2014; 

           Având în vedere prevederile H.G. nr.  558/1998 - pentru modificarea anexelor 1 si 2 din  HG nr. 

445/1997 privind criterii de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevi, studenţi 

si cursanţii din învăţământul de  stat; 

             Având în vedere prevederile OMECTS nr. 5576/2011 privind Criteriile generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere că unitatea noastră are un număr de  437 elevi; 

            Având în vedere că în şedinţa CA din data de 14.10.2019    s-a analizat şi s-a aprobat  raportul 

comisiei de acordare a burselor şcolare si a criteriilor de acordare , pentru anul şcolar 2019-2020; 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1  Se aprobă  un număr de 15 burse sociale (inclusive burse pentru orfani și cazuri 

medicale) conform dosarelor depuse ( anexa la prezenta hotărâre); 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii si va fi 

afisată prin grija secretarului CA. 

 

 

 

 Director ,                                                                       Secretar,  Matei Gabriela 

        Prof. Galben Diana-Loredana          



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

Anexa HCA 236/14.10.2019 

Dosare pentru burse sociale aprobate: 

Buhalnița 

1. Agripa Cosmin – o 

2. Solonca Adelin – m 

3. Hrițanu Marius – o 

4. Ifrim Andreea – o 

5. Călin Ioana – s 

6. Cireș Maria – o 

7. Cireș Cristian – o 

8. Grigoraș V – o 

 

Poiana Mărului 

1. Deleanu A – s 

Ceplenița 

1. Huciog Ionuț - s 

2. Simion Marinel – o 

3. Iftode Florin – o 

4. Dorneanu G – m 

5. Moraru Andrei – s 

6. Năstrușnicu G. - m 

 

 

 

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂREA nr. 237/14.10.2019 

Privind validarea Raportului privind starea învăţământului 

pentru anul şcolar 2018-2019 

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

şedinţă în data de 14.10.2019, 

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

53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

         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 prevederile art. 30  din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016  şi 

că în şedinţa CA s-a analizat şi s-a validat Raportul privind starea învăţământului pentru anul 

şcolar 2018-2019, 

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 14.10.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1  Se  validează Raportul privind starea învăţământului pentru anul şcolar 2018/2019. 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la îndeplinire 

dispoziţiile prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare (afişarea/publicarea 

raportului).  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunostinţa compartimentelor functionale ale unităţii si va 

fi afisată prin grija secretarului CA.     

           

   Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                               prof. Matei Gabriela 

                  

 



 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

 

HOTĂRÂREA nr. 238/14.10.2019 

privind validarea Raportului  anual de evaluare internă (RAEI) (anul şcolar 2018-2019) 

 

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

şedinţă în data de 14.10.2019, 

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

         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 art. 32 din ROFUIP, aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016 şi 

       Raportul anual de evaluare internă (2018-2019) prezentat de Comisia pentru evaluare şi 

asigurarea calităţii, 

       În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 14.10.2019, 

 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se validează Raportul anual de evaluare internă (2018-2019) prezentat de Comisia pentru 

evaluare şi asigurarea calităţii 

Art .2. Secretarul Consiliului de Administraţie este însărcinat să afişeze prezenta hotărâre. 

 

 

                 Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                 prof. Matei Gabriela 

                  

       




