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Hotărârea nr. 43 / 06. 03. 2018 

Privind aprobarea suplimentării numărului de locuri  

de la clasa pregătitoare   

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Propunerea de suplimentare a numărului de locuri de la clasa pregătitoare; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 6 martie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă suplimentarea numărului de locuri de la clasa pregătitoare de la 25 la 28 

locuri, ca urmare a rezultatelor foarte bune obținute de către elevii participanți la 

testul de aptitudini; decizia finală aparținând Inspectoratului Școlar Județean 

Dâmbovița; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 44 / 06. 03. 2018 

Privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice  

pentru luna februarie 2018 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Referatul departamentului contabilitate privitor la sumele necesare decontării 

transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2018; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 6 martie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice pentru luna februarie 2018, 

conform referatului departamentului contabilitate în suma totală de 2059 lei. 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 45 / 27. 03. 2018 

Privind aprobarea cererilor de transfer  

ale elevilor Stanciu Luca (clasa I A) și Stanciu Eva (clasa a II-a)  

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Cererile de transfer ale elevilor Stanciu Luca (clasa I A) și Stanciu Eva (clasa a II-a); 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 27 martie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererile de transfer ale elevilor Stanciu Luca (clasa I A) și Stanciu Eva 

(clasa a II-a); 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 46 / 27. 03. 2018 

Privind aprobarea cererii de revenire în activitate a dnei. prof. Daniela Stan 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Cererea de revenire în activitate a dnei.prof. Daniela Stan; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 27 martie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea de revenire în activitate a dnei.prof. Daniela Stan începând cu 

data de 26 aprilie 2018; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentele secretariat și contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 47 / 27. 03. 2018 

Privind aprobarea cererii dnei. prof. Stoica Nicoleta 

prin care solicită accord de principiu în vederea transferului  

la Liceul de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Cererea dnei. prof. Stoica Nicoleta prin care solicită acord de principiu în vederea 

transferului consimțit la Liceul de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 27 martie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea dnei. prof. Stoica Nicoleta prin care solicită acord de principiu în 

vederea transferului consimțit la Liceul de Arte „Carmen Sylva” din Ploiești; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 48 / 27. 03. 2018 

Privind aprobarea Raportului pentru organizarea și desfășurarea  

Simulării Evaluării Naționale cu propunerile de îmbunătățire  

a rezultatelor elevilor 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Raportul pentru organizarea și desfășurarea Simulării Evaluării Naționale cu 

propunerile de îmbunătățire a rezultatelor elevilor; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 27 martie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă Raportul pentru organizarea și desfășurarea Simulării Evaluării 

Naționale cu propunerile de îmbunătățire a rezultatelor elevilor; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și cadrele didactice care predau disciplinele respective la 

clasele a opta; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

 

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 49 / 02. 04. 2018 

Privind aprobarea calificativelor parțiale pentru dna. prof. Nicoleta Stoica 

și dl. prof. Aurel Dobrin 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Fișa de autoevaluare a dnei. prof. Nicoleta Stoica și a dlui. prof. Aurel Dobrin; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 2 aprilie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă acordarea calificativelor parțiale dnei. prof. Nicoleta Stoica (disciplina 

Canto classic) și dlui. prof. Aurel Dobrin (disciplina Matematică) 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 50 / 02. 04. 2018 

Privind aprobarea decontării transportului cadrelor didactice  

pentru luna martie 2018 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Solicitarea decontării transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2018; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 2 aprilie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2018, în 

suma toală de 2333 lei; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 51/ 02. 04. 2018 

Privind aprobarea cererii de continuitate pe perioadă determinată 

a dnei. prof. Paraschivescu Karina 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Cererea dnei. prof. Paraschivescu Karina pentru continuitate pe perioadă 

determinată; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 2 aprilie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea dnei. prof. Paraschivescu Karina prin care solicită continuitate pe 

perioadă determinată pentru orele de Economie; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 52 / 17. 04. 2018 

Privind aprobarea raportului de analiză al rezultatelor elevilor  

la Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2018 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Raportul de analiză al rezultatelor pe discipline obținute la Simularea Examenului 

Național de Bacalaureat 2018; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 17 aprilie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă Raportul de analiză al rezultatelor elevilor pe discipline obținute la 

Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2018; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și cadrele didactice care predau disciplinele respective la 

clasele terminale; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

 

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 53 / 02. 05. 2018 

Privind aprobarea modificării structurii Comisiei metodice  

Pian complementar și Corepetiție 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Propunerea de modificare a structurii Comisiei metodice Pian complementar și 

Corepetiție; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 2 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă numirea dnei. prof. Ibadof Iustina în funcția de Responsabil - Comisie 

metodică Pian complementar și Corepetiție ca urmare a prelungirii concediului 

medical al dnei. prof. Socaciu Carmen; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 54 / 02. 05. 2018 

Privind aprobarea cererii de transfer a elevei Mătoiu Delia Maria 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Cererea dnei. Mătoiu Florina care solicită transferul fiicei sale Mătoiu Delia Maria; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 2 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea dnei. Mătoiu Florina care solicită transferul fiicei sale Mătoiu 

Delia Maria, ca urmare a plecării acestora în străinătate; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 55/ 02. 05. 2018 

Privind aprobarea cererii dnei. prof. Daniela Stan care solicită  

efectuarea inspecției curente în anul școlar 2017-2018,  

ca urmare a expirării inspecției curente 1, în vederea finalizării examenului 

pentru obținerea gradului didactic I 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Cererea dnei. prof. Daniela Stan care solicită efectuarea inspecției curente în anul 

școlar 2017-2018, ca urmare a expirării inspecției curente 1, în vederea finalizării examenului 

pentru obținerea gradului didactic I; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 2 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea dnei. prof. Daniela Stan care solicită efectuarea inspecției curente 

în anul școlar 2017-2018, ca urmare a expirării inspecției curente 1, în vederea 

finalizării examenului pentru obținerea gradului didactic I; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 56 / 17. 05. 2018 

Privind aprobarea calificativelor parțiale  

pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2017-2018 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Propunerea de acordare a calificativelor parțiale pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2017-2018, pentru prof. Ana – Maria Sălișteanu, prof. Camelia Bărbuță și prof. Amalia 

– Rosita Profirescu; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 17 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă acordarea calificativelor parțiale pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2017-2018 pentru prof. Ana – Maria Sălișteanu, prof. Camelia Bărbuță și 

prof. Amalia – Rosita Profirescu ; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 57 / 17. 05. 2018 

Privind aprobarea opțiunii cu privire la firma care va realiza 

tipărirea tichetelor de vacanță (vouchere) 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Alegerea firmei care va tipări tichetele de vacanță (vouchere), respectiv a suportului 

pe care acestea vor fi eliberate; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 17 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă ca firma „SODEXO” să realizeze tipărirea tichetelor de vacanță 

(vouchere) pe suport – hârtie; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentele Secretariat și Contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 58/ 17. 05. 2018 

Privind aprobarea decontării transportului  

cadrelor didactice navetiste pentru luna aprilie 2018 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Solicitarea cadrelor didactice navetiste asupra decontării transportului pentru luna 

aprilie 2018; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 17 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pentru luna aprilie 

2018 în suma totală de 1818 lei. 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 

 

 

 

 

 

 

 
LICEUL DE ARTE „BĂLAŞA DOAMNA”TÂRGOVIŞTE 

Strada PÂRVAN POPESCU NR.60, TEL/FAX 0245 21 11 66 

Cod poştal 130078, Dâmboviţa, România 

E-mail:musicschool_ro @yahoo.com 

Site-web:www.liceuldeartebalasadoamna.ro 



 

 

 

Hotărârea nr. 59/ 17. 05. 2018 

Privind aprobarea comisiilor pentru Atestat 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Stabilirea comisiilor pentru Atestat; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 17 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă comisiile pentru Atestat conform anexei; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 60/ 17. 05. 2018 

Privind aprobarea înaintării către ISJ a solicitării  

privind organizarea unui concurs pentru postul de technician sunet 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Solicitarea organizării unui concurs pentru ocuparea postului de technician de sunet 

și a înaintării acesteia către Inspectoratul Școlar Judeațean Dâmbovița; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de17 mai 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă înaintarea către Inspectoratul Școlar Judeațean Dâmbovița a unei 

solicitări în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului de sunetist 

ramas vacant în urma demisiei dlui. Ibadof Mihai și introducerea atribuției de 

„model viu”în fișa postului; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 61 / 05. 06. 2018 

Privind aprobarea calificativului parțial  

doamnei prof. Argentina Duțu 

pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2017-2018 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

- Propunerea de acordare a calificativului parțial pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2017-2018, pentru prof. Argentina Duțu; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 5 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă acordarea calificativului parțial pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2017-2018 pentru prof. Argentina Duțu în vederea înscrierii la Examenul 

Național de Definitivare în Învățământ; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 62 / 05. 06. 2018 

Privind aprobarea  decontării transportului  

cadrelor didactice navetiste pentru luna mai 2018 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Solicitarea cadrelor didactice navetiste asupra decontării transportului pentru luna 

mai 2018; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 5 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pentru luna mai 

2018 în suma totală de 2501 lei. 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 63/ 05. 06. 2018 

Privind aprobarea Regulamentului de acordare  

al voucherelor de vacanță  

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Regulamentul de acordare al voucherelor de vacanță; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 5 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă Regulamentul de acordare al voucherelor de vacanță. 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 64/ 05. 06. 2018 

Privind aprobarea repartizării  

elevilor de clasa a X-a, 

 secțiile Arte Plastice și Arhitectură pe specializări 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Repartizarea elevilor de clasa a X-a secțiile Arte Plastice și Arhitectură, pe 

specializări; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 5 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă Repartizarea elevilor de clasa a X-a secțiile Arte Plastice și Arhitectură, 

pe specializări, astfel: 2 grupe a câte 14 elevi ls specializările Proiectare 

Ambientală și Arhitectură pentru secția Arhitectură și 2 grupe a câte 14 elevi la 

specializarea Pictură pe șevalet pentru secția Arte Plastice; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 65/ 06. 06. 2018 

Privind aprobarea  calificativului parțial  

domnului prof. Mihai Lorin Stănescu 

pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2017-2018 

 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Propunerea de acordare a calificativului parțial pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2017-2018, pentru prof. Mihai lorin Stănescu; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 6 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă acordarea calificativului parțial pentru activitatea desfășurată în anul 

școlar 2017-2018 pentru prof. Mihai Lorin Stănescu în vederea înscrierii la 

Examenul Național de Definitivare în Învățământ; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 66/ 14. 06. 2018 

Privind aprobarea  suplimentării numărului de locuri  

pentru învățământul primar și gimnazial de la Liceul de Arte  

„Bălașa Doamna” cu 20 de locuri 

 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Propunerea de suplimentare a numărului de locuri pentru învățământul primar și 

gimnazial de la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 14 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă  suplimentare a numărului de locuri pentru învățământul primar și 

gimnazial de la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște cu încă 20 locuri în 

perspectiva existenței unor viitoare transferuri; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 67/ 14. 06. 2018 

Privind aprobarea validării examenului de admitere  

în clasa a V-a 

 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-  Propunerea de validare a examenului de admitere în clasa a V-a; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 14 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă validarea situației la examenul de admitere în clasa a V-a, astfel că: clasa 

a V-a A – 19 elevi admiși, clasa a V-a B – 16 elevi admiși; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 68/ 14. 06. 2018 

Privind aprobarea  denumirii paginii de internet a liceului  

„balasa doamna.ro” 

 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-    Stabilirea denumirii paginii de internet a liceului; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 14 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă denumirea pagiini de internet a liceului „balasa doamna.ro”, ca urmare a 

rezultatelor chestionarului atribuit către profesori, părinți și elevi; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 69/ 14. 06. 2018 

Privind aprobarea solicitării către Primăria Municipiului Târgoviște 

de finanțare a cursului pentru lucrătorul SSM desemnat 

 

 

 

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 22 

septembrie 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; 

 

Având în vedere: 

-    Solicitarea către Primăria Municipiului Târgoviște de finanțare a cursului pentru 

lucrătorul SSM desemnat; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință extraordinară în data de 14 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă înaintarea solicitării de finanțare a cursului pentru lucrătorul SSM 

desemnat către Primăria Municipiului Târgoviște; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 

 

 

 

 


