Colegiul Tehnic
“Constantin Istrati”

Consiliul de administratie al CT “Constantin Istrati”
din 22.09.2017 adoptă prezenta
HOTĂRÂRE NR. 4 din 22.09.2017
Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic “Constantin Istrati”, din municipiul Campina,
întrunit în şedinţa extraordinară din 22.09.2017
Vazând existența:
 Raportului Comisiei de de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor
didactice /catedrelor vacante dupa inceperea anului scolar 2017-2018, pentru catedra PIP
alimentatie publica/turism;
 Cererilor de transfer/reinscrieri /retrageri elevi
 Cereri inchiriere spatii
 Propunerii pentru constituirea comisiei pentru echivalare credite profesionale transferabile
 Referatului de necesitate materiale intocmit de d.na Moise Ionelia-maistru instructor
În conformitate cu:
 Legea educației naționale 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
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Validarea rezultatelor concursului de organizare si desfasurare a concursului de ocupare
a posturilor didactice /catedrelor vacante dupa inceperea anului scolar 2017-2018, pentru d.na
Dragota Carmen -catedra PIP alimentatie publica/turism,
Art.2. Se aproba cererile pentru : inscriere a elevei Antal Mihaela la clasa a XII S, cererea
de reinscriere a elevului Stoian Mihai Valentin repetent in anul scolar 2016-2017 ,la clasa a
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IX-a P1, cererea de retragere a elevului Calimache Eduard Claus din clasa a XI-a C,din
motive personale.
Art. 3. Se aproba inchirierea spatiilor solicitate de Gherghiceanu Mirela si Negoita Iulia in
vederea desfasurarii de activitati educative extrascolare pe perioada anului scolar 20172018.Se va intocmi documentatia necesara in vederea licitatiei.Pretul de pornire al licitatiei
este de 300lei/sala/luna incluzand utilitatile.
Art.4.Se constituie comisia pentru echivalare credite profesionale transferabile

cu

urmatoarea componenta :
Gheorghe Corina-presedinte
Cirjan Adriana-membru
Dedu Carmen-membru-metodist CCD.
Art.5. Se aproba referatul de necesitate pentru activitatile atelierului de industrie alimentara
din cadrul orelor de instruire practica.
Art.6.Se aproba solicitarea propusa de dl.consilier Petrescu pentru invitarea presedintelui
asociatiei clubului columbofil dl. Bucura ,pentru incheierea documentelor de intrare in
legalitate.
Art. 7. Serviciul secretariat și directorul unității de învățământ vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Hotărârea a fost aprobată cu majoritate de voturi.

Presedinte CA,
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