
 
Consiliul de Administraţie 

HOTĂRÂREA nr. 249/19.12.2019 

Privind validarea situaţiei la învăţătură înregistrată 

 în semestrul I, anul şcolar 2019-2020 

 

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

şedinţă în data de 19.12. 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, 

        În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 19.12.2019, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă validarea situaţiei la învăţătură înregistrată în semestrul I, anul şcolar 

2019-2020 

Art .2. Secretarul unităţii de învăţământ este însărcinat să completeze datele statistice de sfârşit 

de semestru. 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                       Secretar, 

Prof. Galben Diana-Loredana                                           prof. Matei Gabriela 

                  

       

 



 
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂREA nr. 250/19.12.2019 
cu privire privire la însusirea inventarului unitătii la 31.12.2019 

 

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

şedinţă în data de 19.12.2019, 

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

modificările și completările ulterioare 

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

modificările și completările ulterioare 

Având în vedere prevederile Legii contabilitătii, nr. 82/1991, conform căreia unitătile 

scolare au obligatia de a efectua inventarul bazei materiale, anual; 

Având în vedere că în perioada 21.11.2019 – 18.12.2019 comisia numită prin decizia 

directorului, a efectuat si finalizat inventarierea bazei materiale; 

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea 

gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată şi completată; 

Având în vedere prevederile normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii  aprobate cu OMFP  nr. 2861 

din 9 octombrie 2009 , modificată și completată; 

         Potrivit prevederilor 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, 

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

19.12.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

         Art. 1 Consiliul de administratie îsi însuseste procesul verbal de inventariere a bunurilor 

patrimoniale ale Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalnița si ia act de constatările comisiei 

potrivit cărora nu există lipsuri în gestiune sau nereguli privind evidenta si gestiunea 

bunurilor; 

Art.2 Se însusesc listele cuprinzând bunurile care, potrivit legii, fac parte din 

proprietatea școlii. 

           Art.3 Se aprobă situatiile financiare la sfârsitul anului bugetar 2019 în forma intocmită 

de către doamna contabil Tescu Maria Carmen. 

          Art. 5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de directorul si secretarul unitătii, prin 

decizia directorului și va fi adusă la cunostinta compartimentelor functionale ale unitătii si va 

fi afisată prin grija secretarului CA.  

Preşedinte Consiliul de Administraţie,                                       Secretar, 

          Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof. Matei Gabriela 




