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HOTĂRÂREA 

nr. 8 din 29.01.2019 

 

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

de 29.01.2019, în conformitate cu prevederile: 

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

➢  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 modificarile si completările ulterioare prin Ordinul 3027/2018 

➢ Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2019-2020, anexă la OMEN NR.5460/12.11.2018 

 

Având în vedere: 

 

1. Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic. 
2. Situația inventarului grădiniței/Raport casări 
3 Aprobarea menținerii în activitate a personalului pensionat. 

4. Aprobarea componenței comisiei de mobilitate la nivelul grădiniței. 

5.Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice. 
6.  Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul școlar 2019-2020. 

7. Probleme curente 
 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (6 din 7) calificativele de Foarte 

bine pentru întregul personal nedidactic pe anul 2018. 
Art. 2 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente situația inventarului grădiniței. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente componența  comisiei de  

mobilitate la Grădinița cu pp nr.8 Brașov. 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente menținerea în activitate a 

personalului didactic care îndeplinea condițiile de pensionare: Costea Angela și Munteanu Emanuela. 

   Art. 5 Se aprobă cu unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic 

auxiliar – Szasz Elena. 

 Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente machete încadrîrilor, proiect pe 

anul 2019-2020. 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

Director,        Secretar, 

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