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Hot�rârea nr. 11/27.06.2019 
 
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 27.06.2019, hot�r��te: 

 
Art. 1  Se aprob� efectuarea concediului de odihn� pentru directori pe perioada verii �i 
stabilirea perioadelor de asigurare a conducerii �colii de c�tre cadrele didactice membre 
ale CA, dup� cum urmeaz�: prof. Laura B�lan (1-15.07.2019), prof. Monica Cobianu (15 
– 19.07.2019), prof. Mihaela Nicolae (22 – 26.07.2019; 13 - 16.08.2019), prof. Alexandru 
Bondu (29.07 – 09.08.2019), prof. Toader Denisa (26 – 30.08.2019); 
 
Art. 2 Se aprob� calendarul pentru sus�inerea examenelor în vederea încheierii situa�iilor 
�colare sau a corigen�elor, dup� cum urmeaz�: disciplina Canto (12.07.2019, ora 12:00), 
disciplina Istoria Artei (15.07.2019, ora 9:00), disciplina Limba englez� (15.07.2019, ora 
8:00), disciplina Matematic� (17.07.2019, ora 9:00), disciplina Pictur� (10.07.2019, ora 
9:00), disciplina Limba român� (12.07.2019, ora 9:00), disciplina Limba francez� 
(8.07.2019, ora 9:00); 
 
Art. 3 Se aprob� cererea drei. prof. Ana Maria Ioan care solicit� aprobarea îndemniza�iei 
lunare pentru titlul �tiin�ific de doctor, începând cu data de 1.06.2019 ;  
 
Art. 4 Se aprob� cererea dlui. Stan Octavian Iustin care solicit� continuarea deta��rii, 
începând cu data de 6 iulie 2019, pe postul de tehnician sunet; 
 
Art. 5 Se aprob� cererea dnei. prof. Cobianu Monica prin care solicit� derogarea de la 
Art.7, lit.q din Statutul elevului, având în vedere Planul cadru de la clasa a VII-a, respectiv 
aplicarea acestei derog�ri pentru toate clasele de liceu, maxim 8 ore /zi, o singur� zi pe 
s�pt�mân�; 
 
Art. 6 Se aprob� cererea dnei. prof. Dumitru Andreea Erszbet care solicit� suspendarea 
contractului individual de munc�, începând cu data de 1 iulie 2019, ca urmare a cre�terii �i 
îngrijirii copilului; 
 



 Art. 7 Se aprob� cererea dnei. prof. Dumitru Alexandra Roxana care solicit� transferul 
fiicei sale, Dumitru Sabina Elena la Colegiul Na�ional „Ien�chi�� V�c�rescu” Târgovi�te; 
 
Art. 8 Se aprob� Procedura opera�ional� privind organizarea �i func�ionarea Consiliului 
de Administra�ie �i Procedura opera�ional� privind organizarea �i func�ionarea 
Consiliului Profesoral, conform anexelor; 
 
Art. 9 Se aprob� declan�area procedurii de schimbare a statutului institu�iei de înv���mânt 
din Liceul de Arte „B�la�a Doamna” în Colegiul de Arte „B�la�a Doamna”. 

 
 
 
Pre�edinte CA, 

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


