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Hotărârea nr. 25/18.11.2019 

 
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 18.11.2019, hotărăște: 

 
Art. 1 Se aprobă acordarea a 10 tichete de vacanță dnei. prof. Argentina Duțu, conform cererii nr. 
4250 / 18.10.2019;  
 
Art. 2 Se aprobă repartizarea temelor de atestat pentru sesiunea 2020, conform anexei; 
 
Art. 3 Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, după cum urmează: 25 locuri 
– clasa pregătitoare, 2 clase a 25 de locuri – clasa a V-a, 3 clase liceu – 28 de locuri fiecare 
(Muzică, Arte plastice, Arhitectură) ; 
 
Art. 4 Se amână discutarea cererii de schimbare a profesorului de limba engleză pentru următoarea 
ședință C.A.; 
 
 Art. 5 Se aprobă decontarea transportului cadrelor didactice navetiste, aferent lunii octombrie 
2019, în cuantum total de 2.651 lei; 
 
 
Art. 6 Se respinge cererea dnei. prof. Mihaela Nicolae prin care solicită renunțarea la calitatea de 
diriginte al clasei a X-a A ;  
 
Art. 7 Se aprobă organizarea unui târg de Crăciun în luna decembrie, în scopuri caritabile; 
 
 
Art. 8 Se aprobă solicitarera de avizare a activităților extrașcolare, excepție făcând taberele și 
excursiile, de către membrii C.A. 
 
  
 
Președinte CA,           Întocmit, 

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