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Hotărârea nr. 26/29.07.2022 
 
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; 

- Ordinul Ministerului Educaţiei nr.5157/2021 privind implementarea catalogului electronic în şcoli 
pilot; (Notă privind utilizarea exclusivă a catalogului electronic) 

- Hotârârea Comisiei Paritale din 28.07.2022; 
- Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2022 – 2023, aprobată prin OME 5578/2021; 
- 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; 
- 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 29.07.2022, hotărăște: 
 

  
Art. 1 Se aprobă utilizarea doar a catalogului electronic în anul şcolar 2022-2023 în cadrul 

proiectului pilot al Ministerului Educaţiei. 
  

   
Art. 2 
 
 
Art. 3 
 
 
 
 
Art 4  
   
 
Art 5   

Se aprobă Procedura operaţională privind repartizarea pe grupe a elevilor din claselor de 
început de nivel şcolar; 
 
Se aprobă cererile de transfer (plecare din unitate) a următorilor elevi: Vanea David Ionuţ, 
clasa a IV-a şi Şerb Eliel Alexandru clasa a IV-a către Şcoala Gimnazială „Tudor 
Vladimirescu” Târgovişte şi retragerea în vederea plecării în străinătate a elevei Blaj Erika 
Elisa clasa a V-a; 
 
Se aprobă decontarea navetei personalului didactic pentru luna iunie 2022; 
 
Se aprobă cererea doamnei Zania Porojan privind acordarea concediului fără plată 
începând cu data: 08.08.2022 
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