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Hotărârea nr. 03/14.01.2022 
 
 
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 OMEC 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 5569/2011 privind organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar de artă, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului comun nr. 5196  și 1756 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de 
organizare a activității în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- Regulamentului de organizare și funcționare al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște; 
 

Consiliul de administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște,  
întrunit în ședința extraordinară din data de 14.01.2022, hotărăște: 

  
Art. 1 Se aprobă cererile de schimbare a profesorului de corepetiție, după cum urmează: Iacob 

Oana și Călin Bianca de la prof. Florentin Anghelescu la prof. Andrei Georgescu, Vulpe 
Alexia de la prof. Aurelia Opalco la prof. George Rizea, Vulpe Eliza de la prof .Sorin Baroți  
la prof. George Rizea, Minea Matei de la prof. Miruna Negrea la prof. George Rizea; 

  

   
Art. 2 Se aprobă repartizarea orelor vacante de fizică în regim de plata cu ora dnei. prof. Nicoleta 

Stancu, ca urmare a numirii în postul de director al dlui. prof. Ovidiu Nițescu;  

  

 Art. 3 Se aprobă orarul de desfășurare a cursurilor în semestrul al II-lea al anului școlar 2021-
2022;  

  

 
Art. 4 Se aprobă parteneriatul educațional cu GPP nr. 3, intitulat „Ferestre spre sunet și culoare;    

 
Art. 5 Se aprobă desfășurarea concursurilor: „Art4You”, „Povestiri din urbea veche”, „W. A. 

Mozart” și a regulamentelor de desfășurare a acestora;  
  

 
Art. 6 Se aprobă decontarea navetei personalului didactic pentru luna decembrie 2021;    

 
 

Președinte CA, 

Pr. Prof. Marian Dobrescu 

Secretar CA, 

Prof. Maria Iancu 
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