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Hotărârea nr. 70/ 26. 06. 2018 

Privind numirea domnului Bondu Alexandru care va derula  

activități SSM în urma școlarizării finanțate  

de către unitatea de învățământ 

 

 

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: 

-    Desemnarea lucrătorului care va derula activități SSM în urma școlarizării finanțate 

de catre unitatea de învățământ; 

 

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

ședință extraordinară în data de 26 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă numirea domnului Bondu Alexandru ca lucrător desemnat pentru 

derularea activităților SSM în urma școlarizării finanțate de către unitatea de 

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. 71/ 26. 06. 2018 

Privind aprobarea transferurilor pentru elevii declarați admiși  

la testul de aptitudini pentru 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: 

-     Solicitarea de aprobare a cererilor de transfer pentru elevii declarați admiși la 

testul de aptitudini pentru clasa a V-a; 

 

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

ședință extraordinară în data de 26 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererile de transfer pentru elevii declarați admiși la testul de aptitudini 

pentru clasa a V-a, 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. 72/ 26. 06. 2018 

Privind  respingerea cererii de transfer a elevei Filip Camelia Evelina  

de la Liceul „Voievodul Mircea” Târgoviște  

la Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște 

 

 

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 transfer a elevei Filip Camelia Evelina de la Liceul „Voievodul 

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

 

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

ședință extraordinară în data de 26 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se respinge cererea de transfer a elevei Filip Camelia Evelina de la Liceul 

„Voievodul Mircea” Târgoviște la Liceul de Arte „Bălașa Doamna”ca urmare a 

reglementării art. 152, alineatul (1), litera (b) din ROFUIP. Conform articolului 

menționat eleva nu se poate transfera, deoarece media generală la sfârșitul clasei a 

XI-a nu este mai mare sau egală cu ultima medei generală a viitoarei clase a XII-a 

A pentru care ea solicită transferul; 

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. 73/ 26. 06. 2018 

Privind aprobarea cererii de retragere a elevului Nica Mihnea Teodor,  

în vederea continuării studiilor în Marea Britanie 

 

 

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 retragere a elevului Nica Mihnea Teodor (clasa a IX-a B), în vederea 

continuării studiilor în Marea Britanie; 

 

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

ședință extraordinară în data de 26 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea de retragere a elevului Nica Mihnea Teodor (clasa a IX-a B), în 

vederea continuării studiilor în Marea Britanie; 

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. 74/ 26. 06. 2018 

Privind aprobarea cererilor de concediu pentru director,  

prof. Dobrescu Marian și director adjunct, prof Bălan Laura 

 

 

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 concediu pentru director, prof Dobrescu Marian și director adjunct, 

prof. Bălan Laura; 

 

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

ședință extraordinară în data de 26 iunie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererile de concediu pentru director, prof Dobrescu Marian și director 

adjunct, prof. Bălan Laura, conform anexei. Atribuțiile celor doi directori vor fi 

preluate de către prof. Toader Denisa (02.07.–06.07.2018) și prof. Antonescu 

Carmen (13.08. – 17.08.2018); 

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 

 

 

 

 


