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Hotărârea nr. 04/20.01.2022 
 
 
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 20.01.2022, hotărăște: 

  
Art. 1 Se aprobă cererile de: - menținere în activitate peste vârsta de 62 ani: prof. Tufeanu Maria, 

- menținere în activitate peste vârsta de 65 ani: prof. Tudose Elena,  
- pensionare: prof. Cristea Baroți Sorin Alexandru Oszvath, prof. Ilie Georgica, prof. Ioan 
Constantin, prof. Licsandru Marcel, prof. Stancu Alexandru, 
- reducerea normei didactice fără diminuarea drepturilor salariale: prof. Dobrin Aurel, prof. 
Gavrilă Sorina, prof. Pană Gabriela, prof. Stan Irina, prof. Vasile Gheorghița, prof. Mătiță 
Mihaiela; 

  

   
Art. 2 Se aprobă repartizarea celor 4 ore vacante de matematică în regim de plata cu ora dnei. 

prof. Nicoleta Stancu, ca urmare a demisiei dnei. prof. Ligia Mihaela Ion;  
  

 Art. 3 Se validează rezultatele examenului de diferență, sesiunea ianuarie 2022;    
 

Art. 4 Se respinge cererea de transfer pentru eleva Bătăiosu Nicol Anabel de la Școala gimnazială 
Șotânga la Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, Târgoviște, în clasa a IV-a, specializarea 
muzică, ca urmare a neîncadrării în bugetul stabilit;  

  

 
Art. 5 Se aprobă calificativele pentru personalul nedidactic pentru anul 2021;    

 
Art. 6 Se aprobă transferarea elevei Gheorghe Ștefania Ilinca (clasa a II-a) de la clasa dlui. prof. 

Soare Lazăr la clasa dlui. prof. Licsandru Marcel;  
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Hotărârea nr. 05/25.01.2022 


