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Hot�rârea nr. 22/10.10.2019 
 
 
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 ordinar� din data de 10.10.2019, hot�r��te: 

 
Art. 1 Se aprob� dosarele pentru acordare de rechizite pentru anul �colar 2019-2020;  
 
Art. 2 Se aprob� lista cu elevii care primesc burse pentru ajutor social în anul �colar 2019-
2020, conform anexei; 
 
Art. 3 Se aprob� lista cu elevii care primesc burse Bani de liceu pentru anul �colar 2019-
2020, conform anexei; 
 
Art. 4 Se aprob� lista cu elevii care primesc burse municipale de merit sau de performan�� 
în anul �colar 2019-2020, conform anexei; 
 
 Art. 5 Se aprob� necesarul de sume pentru decontarea transportului cadrelor didactice în 
anul �colar 2019-2020, în cuantum total de 26 800 lei, conform anexei; 
 
 
Art. 6 Se aprob� lista cadrelor didactice navetiste care solicit� decontarea transportului 
pentru luna septembrie 2019, conform anexei; 
 
Art. 7 Se aprob� nomenclatorul arhivistic, conform anexei; 
 
 
Art. 8 Se respinge cererea de transfer a elevei P�une Rebeca de la clasa de pian a dnei. 
prof. Socaciu Carmen Gabriela  la clasa dnei. prof. Popescu Adina Mariana; 
 
 



Art. 9 Se aprob� cererea de transfer a elevei Dr�gan Paula Francesca de la Liceul de Arte 
„B�la�a Doamna” la Liceul de Arte plastice „Nicolae Tonitza” Bucure�ti, ca urmare a 
schimb�rii domiciliului; 
 
Art. 10 Se aprob� Raportul anual de evaluare intern�, conform anexei; 
 
Art. 11 Se aprob� solicitarea dnei. prof. Cobianu Monica de relocare a monitoarelor 
numai dup� o evaluare în cadrul comisiei de casare; 
 
Art. 12 Se aprob� programarea �edin�elor de Consiliu profesoral dup� încheierea 
cursurilor; 
 
Art. 13 Se aprob� Raportul privind starea înv���mântului la nivelul Liceului de Arte 
„B�la�a Doamna” pentru anul �colar 2018-2019, conform anexei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre�edinte CA, 

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


