
 
CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE 

                                     HOTĂRÂREA nr. 247/21.11.2019 

Privind aprobarea Proiectului Planului de Şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021 

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

şedinţă în data de 21.11.2019, 

         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, 

       OMEN nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi 

şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021 

   În temeiul procesului verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data de 21.11.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020 – 2021 cuprinzând 25 

clase, după cum urmează: 

• grupe grădiniță – 5 

• clasa pregătitoare – 1 

• clasa I – 2 

• clasa a II a – 3 

• clasa a III a – 2 

• clasa a IV a – 3 

• clasa a V a – 2 

• clasa a VI a -2 

• clasa a VII a -3 

• clasa a VIII a – 2 

  

 Art. 2 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

                 Preşedinte Consiliu de Administraţie,                                       Secretar, 

                       Prof. Galben Diana-Loredana                                      prof.Matei Gabriela 

 



 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

HOTĂRÂREA nr. 248/21.11.2019 

privind aprobarea constituirii comisiei pentru inventarierea patrimoniului 

 

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

şedinţă în data de 21.11.2019, 

         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 

         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 13.11.2019, 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1.  Se aprobă constituirea Comisiei pentru inventarierea patrimoniului, prin decizia 

directorului școlii 

           Art. 2. 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 

 




