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HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 9.01.2023 

 

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

extraordinară din data de 9.01.2023, în conformitate cu prevederile  

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

➢ OM nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

➢ prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice 

 

  Având în vedere: 

 

1. Aprobarea Proiectului de buget finanţat din venituri proprii, aferent anului 2023. 

 

 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se validează/aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), Proiectul de 

buget finanţat din venituri proprii, aferent anului 2023 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Răuță Andreea Maria 
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HOTĂRÂREA 

nr. 3 din 27.01.2023 

 

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

extraordinară din data de 27.01.2023, în conformitate cu prevederile: 

 

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

➢ OM nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

➢ prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice   

 

Având în vedere: 

 

 Ordinea de zi: 

1. Aprobarea Proiectului de buget  al instituției  aferent anului 2023, finanţat din bugetul local. 

2. Aprobarea Machetei încadrărilor – proiect pe anul școlar 2023-2024. 

 

 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) Proiectul de buget  al 

instituției  aferent anului 2023, finanţat din bugetul local. 

Art. 2  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (7 din 7) Macheta încadrărilor – 

proiect pe anul școlar 2023-2024. 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Răuță Andreea Maria 
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HOTĂRÂREA 

nr. 2 din 18.01.2023 

 

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

extraordinară din data de 18.01.2023, în conformitate cu prevederile: 

 

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

➢ OM nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

➢ prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice   

 

Având în vedere: 

 

1. Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2022-avizarea 

execuției bugetare 

2. Analizarea și aprobarea măsurilor cu privire la încadrarea în bugetul aprobat pentru cheltuielile de 

personal. 

3. Aprobarea programului de dezvoltare a SCIM pe anul 2023 și obiectivele generale și specific ale 

unității 

4. Aprobarea calificativelor pentru personalul nedidactic pentru anul 2022. 

5. Aprobarea componenței Comisiei de mobilitate constituită la nivelul grădiniței. 

6. Aprobarea modalității de recuperare a zilei de 23 ianuarie 2023. 

7. Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar. 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se validează/aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), Raportul 

privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate în anul financiar 2022-avizarea execuției 

bugetare 

Art. 2  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), măsurile cu privire la 

încadrarea în bugetul aprobat pentru cheltuielile de personal. 

Art.3 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7), Programul de 

dezvoltare a SCIM pe anul 2023 și obiectivele generale și specifice ale uității. 

 

Art.4 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) calificativele pentru 

personalul nedidactic pentru anul 2022. 

Art.5 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7)  componența Comisiei de 

mobilitate constituită la nivelul grădiniței: Sabău Simona, Răuță Andreea, Barbu Luminița. 

Art.6 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) modalitatea de 

recuperare a zilei de 23 ianuarie 2023. 
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Art. 7 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) decontării cheltuielilor 

cu naveta cadrelor didactice și didactic auxiliar: Sabareze Mihaela Alexandra și Szasz Elena. 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Răuță Andreea Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Răuță Andreea Maria 
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HOTĂRÂREA 

nr. 4 din 8.02.2023 

 

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

extraordinară din data de 8.02.2023, în conformitate cu prevederile: 

 

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

➢ OM nr.5154 din 30.08.2021 – Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a C.A. din 

 unităţile de învăţământ preuniversitar,  

➢ Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

➢ prin O.M.E. nr.4183/4.07.2022, publicat în M.O. nr Nr. 675/6.VII.2022 

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

controlului intern/managerial al entităţilor publice   

 

Având în vedere: 

 

  Ordinea de zi: 

1. Aprobarea circuitului/fluxului de informații și documente la nivelul unității. 

2. Aprobarea PO nr.112 – Organizarea și desfășurarea programului ,,Săptămâna Verde”. 

 

emite prezenta 

HOTĂRÂRE 

 

 

Art.1 Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) circuitul/fluxul de 

informații și documente la nivelul unității  

Art. 2  Se aprobă cu unanimitate de voturi a persoanelor prezente (5 din 7) PO nr.112 – 

Organizarea și desfășurarea programului ,,Săptămâna Verde”. 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi. 

 

 

 

Director,        Secretar, 

Prof. Manea Delia       Prof. Barbu Luminița 

 

 

 

 

 


