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HOTĂRÂREA 

                                                         nr. 3 din 17.10.2018 

 

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu program prelungit nr.8 Braşov reunit în şedinţa din data 

de 17.10.2018, în conformitate cu prevederile: 

➢ Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi OM nr.4619 din 22.09.2014  

➢ Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din unităţile de învăţământ 

preuniversitar Legii nr.1/2011 cu modificările şi completările ulterioare  

➢ OM nr.4619 din 22.09.2014 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar 

➢ Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar,  

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016- art. 79 alin. (2) 

lit. e), cu modificarilesicompletărileulterioareprinOrdinul 3027/2018 

➢ Ordinul nr.600 din 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

1.  Aprobarea cererii de concediu fără plată a dnei contabil Cojocaru Anca. 

2.  Aprobarea angajării pe perioadă determinată – cumul pe dna Vreme Maria. 

3.  Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. 

4.  Probleme curente – demararea procedurii privind reabilitarea fațadei de la Grădinița nr.12A 

Brașov. 

5.  Aprobarea utilizării auxiliarelor didactice la clasă. 

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) cererea de concediu fără 

plată a dnei contabil Cojocaru Anca. 

Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente angajarea pe perioadă 

determinată – cumul a  dnei Vreme Maria  

Art. 3 Se aprobă cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. 

Art. 4 Se aprobă cu unanimitate de voturi demararea procedurii privind reabilitarea fațadei de la 

Grădinița nr.12A Brașov. 

Art. 5 Se aprobă cu unanimitate de voturi utilizării auxiliarelor didactice la clasă, auxiliare de la 

Editura Tehnoart. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof.înv.presc.Barbu Luminița 
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