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Hot rârea nr. 16/04.09.2019
În conformitate cu prevederile:
- Legii Educa iei Na ionale nr. 1/2011, cu modific rile i complet rile ulterioare;
- Metodologiei de organizare i func ionare a consiliului de administra ie din unit ile
de înv mânt preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 4619 din 22septembrie 2014,
cu modific rile i complet rile ulterioare;
- Regulamentului de organizare i func ionare a unit ilor de înv mânt preuniversitare,
aprobat prin Ordinul Ministrului Educa iei Na ionale nr. 5079/2016, cu modific rile i
complet rile ulterioare;
- Prevederile HCL 450/28.11.2018, emis de Consiliul local al Municipiului Târgovi te;
- Regulamentului de organizare i func ionare a Liceului de Arte „B la a Doamna”
Târgovi te;
Consiliul de administra ie al Liceului de Arte „B la a Doamna” Târgovi te,
întrunit în edin a extraordinar din data de 04.09.2019, hot r te:
Art. 1 Se valideaz rezultatele examenelor de diferen e la specializarea Muzic – nivel
primar, gimnazial i liceal, respectiv Arte plastice – nivel gimnazial, ale testului de
aptitudini la specializarea Muzic i ale probelor de admitere la clasa a V-a, specializarea
Arte plastice – etapa a II-a, conform anexei i se aprob suplimentarea cifrei de colarizare
cu înc 10 locuri de la 290 la 300 de locuri i înaintarea unei adrese în acest sens pentru
aprobare, c tre Inspectoratul colar Jude ean Dâmbovi a;
Art. 2 Se aprob lista cadrelor didactice care îndeplinesc atribu iile de înv tor i
diriginte pentru anul colar 2019-2020 la propunerea Consiliului profesoral, conform
anexei;
Art. 3 Se aprob lista cadrelor didactice care îndeplinesc func ia de responsabil de
comisie metodic , în anul colar 2019-2020, conform anexei;
Art. 4 Se aprob cererea de retragere a elevei Ionescu Daria Teodora (cls. a VIII-a B),
formulat de mama sa, dna. D nil Florina Daniela, în vederea continu rii studiilor în
str in tate;
Art. 5 Se aprob cererea de transfer a elevei Ilie Sophie – Anabel (clasa a III-a) la coala
General „Matei Basarab” , întrucât aceasta nu mai dore te s studieze disciplinele
voca ionale;
Art. 6 Se aprob cererea de transfer a elevei Brezeanu tefania Maria (cls. a XI-a) la
Colegiul Na ional „Constantin Carabella”, întrucât dore te schimbarea profilului;

Art. 7 Se aprob cererea de transfer a elevului Stoica Decebal Ionu de la Liceul de Arte
„Dinu Lipatti” din Pite ti la Liceul de Arte „B la a Doamna”, clasa a III-a cu p strarea
instrumentului studiat, vioara, ca urmare a schimb rii domiciliului;
Art. 8 Se aprob cererea dlui. Director pentru efectuarea concediului de odihn în
perioada 5-6 septembrie 2019 i delegarea atruibu iilor de serviciu dnei. prof. Denisa
Toader, Director adjunct.

Pre edinte CA,
Director,
Pr. prof. Marian Dobrescu

Secretar C.A.,
Prof. Maria Iancu

