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Hotărârea nr. 24/01.11.2019 
 
În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Metodologiei de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22septembrie 2014, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitare, aprobat 
prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5079/2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Prevederile HCL 450/28.11.2018, emisă de Consiliul local al Municipiului Târgoviște; 
- Regulamentului de organizare și funcționare a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște; 
 

Consiliul de administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște,  
întrunit în ședința ordinară din data de 01.11.2019, hotărăște: 

 
Art. 1 Se aprobă planificarea concediului personalului unității pentru anul școlar 2019-2020, 
conform anexei;  
 
Art. 2 Se aprobă delegarea atribuțiilor de serviciu ale dlui. Director către dna. Director Adjunct, ca 
urmare a deplasării planificate în cadrul proiectului Erasmus+; 
 
Art. 3 Se aprobă lista cu propunerile de teme pentru examenul de certificare a calificării, conform 
anexei;; 
 
Art. 4 Se aprobă cererea de retragere a elevului Bondoreț Vlăduț (cls. a XI-a A), ca urmare a 
plecării în străinătate (Anglia); 
 
 Art. 5 Se aprobă întregirea normei didactice a dnei. prof. Maria Radu (18 ore) prin alocarea unei 
ore de instrument (pian complementar) din încadrarea la Plata cu Ora a dnei. prof. Mirela Geantă; 
 
 
Art. 6 Se aprobă cererea de mutare din grupa 3 în grupa 1, a elevei Ceaușu Georgeta Gabriela 
(cls. a IX-a C), ca urmare a facilitării accesului la ore;  
 
Art. 7 Se respinge cererea de renunțare la calitatea de diriginte al clasei a X-a C, formulată de dna. 
prof. Stancu Nicoleta; 
 
Art. 8 Se aprobă programarea tezelor pentru semestrul I al anului școlar 2019 – 2020, conform 
anexei; 
Art. 9 Se aprobă recuperarea orelor de curs care se desfășoară la mansardă în data de 9 
noiembrie 2019; 
 
  
 
Președinte CA,            Întocmit, 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 
Pr. prof. Marian Dobrescu                                                                         Prof. Maria Iancu 

mailto:contact@balasadoamna.ro
http://www.balasadoamna.ro/

