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Consiliul de administratie al CT “Constantin Istrati” 

din 18. 10. 2017 adoptă prezenta 

 

HOTĂRÂRE NR. 7 din 18.10.2017 

 

Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “Constantin Istrati”, din municipiul Campina, 

întrunit în şedinţa ordinară din 18.10.2017 

 Vazând existenta: 

 Solicitarii Comisiei de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, sport si 

turism a Consiliului Local al Municipiului Campina 

 Cererilor de retrageri elevi 

 Cereri inchiriere spatii 

 Propunerii de validare PAS si Raport privind starea invatamantului pentru anul scolar 2016-

2017 

 Solicitarii unei prime de instalare pentru Stan Dragos 

 Cererii de  

 Cererilor unor elevi pentru a nu participa la ora de religie 

 Propunerii pentru stabilirea zilei Colegiului 

 

În conformitate cu: 

  Legea educatiei nationale nr 1/5.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

OMENCS 5079/31.08.2016 

  Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din 

învatamantul preuniversitar aprobata prin OMEN nr. 4.619/2014 cu modificarile si 

completarile ulterioare 

  Ordinul 3160/1.02.2017 privind modificarea si completarea metodologiei cadru de organizare 

si functionare a consiliilor de administratie din invatamantul preuniversitar 

HOTĂRĂSTE: 

 

Art.1. Se aproba lasarea „libera de sarcini” a salii de mese si bucatariei situate in corpul A, parter, in 

suprafata de 215 mp, respectiv 126 mp pentru o perioada de 6 luni pentru a demara infiintarea unei 
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activitati de interes local propusa de Comisia de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si 

tineret, sport si turism  

Art.2. Nu se aproba degrevarea de sarcini a spatiului destinat strungariei, in suprafata de …, situat in 

corpul B, spatiu solicitat de Comisia de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si tineret, 

sport si turism, intrucat spatiul este destinat desfasurarii activitatilor de instruire practica, in cadrul 

procesului de invatamant. 

Art. 3. Se aproba retragerea elevilor Stefan Ligia, clasa XI B si Lungu Alexandra, clasa XI A, 

conform cererilor inregistrate la unitatea de invatamant. 

Art.4. Se aproba scoaterea la licitatie a spatiilor excedentare, temporar disponibile ale unitatii de 

invatamant, situate in corpul B, din sediul situat in str. N. Balcescu, nr 45, cu urmatoarele destinatii: 

depozitare 50 mp – pret pornire licitatie 1 Eu/mp/luna cu efectuarea separarii de energie electrica; 

activitati culturale 50 mp - pret pornire licitatie 1 Eu/mp/luna cu efectuarea separarii de energie 

electrica;  

Art.5. Nu se aproba scoaterea la licitatie a spatiului excedentar, in suprafata de aproximativ 200 mp, 

situat in corpul B, din sediul situat in str. N. Balcescu, nr 45 identificat pentru desfasurarea de 

activitati distractive pentru copii, intrucat spatiul a fost propus ca locatie pentru infiintarea unei 

activitati de interes local propusa de Comisia de specialitate sanatate, cultura, invatamant, culte si 

tineret, sport si turism a Consiliului Local al Municipiului Campina 

Art.6. Se aproba validarea PAS-ului CT „Constantin Istrati”, inregistrat cu nr 739/16.10.2017 

Art.7. Se aproba Validarea Raportului privind starea invatamantului in anul scolar 2016-2017, 

inregistrat cu nr 216/20.09.2017 

Art. 8. Nu se aproba cererea de acordare a primei de instalare a dlui Stan Dragos conform art 23 din 

HG 281/1993, intucat solicitantul a terminat studiile in 2014, iar prima de instalare se acorda in 

primul an de activitate, dupa absolvirea studiilor 

Art. 9. Se aproba inaintarea catre Primaria Municipiului Campina, a unei adrese pentru a emite un 

raspuns in conformitate cu legislatia in vigoare, referitor la  solicitarea dnului Marisoiu Victor, fost 

salariat al unitatii de invatamant, pentru acordarea urmatoarei transe de salarizare conform 

Hotararilor judecatoresti, castigate in instanta. 

Art. 10. Se aproba ziua de 21 mai, ziua sfintilor imparati „Constantin si Elena”, pentru sarbatorirea 

zilei Colegiului Tehnic „Constantin Istrati”  

Art. 11. Se aproba desfasurarea de activitati in cadrul CDI pentru elevii care nu participa la ora de 

religie. Monitorizarea prezentei va fi realizata de dl. prof. documentarist Ciuca Cristian 
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Art. 12. Serviciul secretariat si directorul unitătii de învătământ vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 

Hotărârea a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

   Presedinte CA,                                                                                 Secretar, 

  Prof. GHEORGHE CORINA ILEANA                                        Prof. Dobre Livia 


