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Hot�rârea nr. 10/13.06.2019 
 
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 13.06.2019, hot�r��te: 

 
Art. 1  Se valideaz� rezultatele testului de aptitudini în vederea admiterii în clasa a V-a, 
conform anexei; 
 
Art. 2 Se aprob� cererile de transfer pentru elevii care au promovat testul de aptitudini în 
vederea înscrierii în clasa a V-a, conform anexei; 
 
Art. 3 Se aprob� perioada de încheiere a situa�ilor �colare r�mase neîncheiate în intervalul 
calendaristic 18-22 iulie 2019;  
 
Art. 4 Se aprob� propunerea Consiliului Profesoral care a nominalizat cadrele didactice 
care predau la înv���mântul primar pentru a beneficia de formare prin proiectul CRED 
(Curriculum relevant, educa�ie deschis� pentru to�i): dna. Roxana Ionela Ilinca �i dna. 
Laura B�lan; 
 
Art. 5 Se aprob� perioada de concedii pentru directori �i delegarea atribu�iilor acestora, 
dup� cum urmeaz�: 18-19 iunie 2019 (dl. prof. Bondu Alexandru), 20,-21 iunie 2019 (dna. 
prof. Cobianu Monica), 24-25 iunie 2019 (dna. prof. B�lan Laura), 26-28 iunie 2019 (dna. 
prof. Nicolae Mihaela); 
 
Art. 6 Se aprob� decontarea transportului cadrelor didactice navetiste pentru luna mai 
2019, în cuantum total de 1880 lei.  
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