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H O T Ă R Â R E A nr. 15/27.11.2019 

 
Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", 

Municipiul Ploiești, alcătuit din 15 membrii (6 cadre didactice, 3 reprezentanți ai Consiliului Local, 1 

reprezentant al Primarului, 2 reprezentanți ai agenților economici, 2 reprezentanti ai părinților, 1 

reprezentant al elevilor), întrunit în ședința din data de 27.11.2019 

 În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 actualizată cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile OMEN 4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologia – 

cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație în unitîțile de învățământ 

preuniversitar; 

 În conformitate cu prevederile OUG 81/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

 În conformitate cu prevederile ROFUIP aprobat prin OMENCȘ Nr. 5079/2016 din 31 08 

2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, publicat în: monitorul oficial nr. 720 din 19 septembrie 2016; 

 În conformitate cu prevederile OMEN nr. 3027/08.01.2018 privind modificarea și 

completarea OMENCȘ Nr. 5079/2016 din 31 08 2016 privind aprobarea Regulamentului - 

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 În conformitate cu prevederile OMEN Nr. 5090 din 30 august 2019 metodologia privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, pentru anul 

şcolar 2020 – 2021 

 În conformitate cu prevederile OMEN nr 5108 din 4 septembrie 2019 Calendarul etapelor şi 

acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare in învăţământul dual şi in învăţământul 

profesional pentru anul școlar 2020-2021 

 În conformitate cu prevederile ordinului nr. OMEN nr. 4434/29.08.2014 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 

absolvenților învăţământului liceal, filiera tehnologică 

 În conformitate cu prevederile ordinului nr. 5005/2014 privind aprobarea Metodologiei de 

organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a 

absolvenţilor învăţământului postliceal 

 În conformitate cu prevederile art. 15, alin (1), lit. a) – aaa) din Anexa la OMEN 

4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologia – cadru de organizare și funcționare a 

Consiliului de Administrație în unitîțile de învățământ preuniversitar; 

 În conformitate cu prevederile ROI al unității de învățământ nr. 728/23.02.2018, aprobat în 

ședința C.A. din data de 23.02.2018 

 În conformitate cu prevederile ROF al unității de învățământ nr. 729/23.02.2018, aprobat în 

ședința C.A. din data de 23.02.2018 
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H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se prezentă, se analizeaza si se discută raportul comisiei de monitorizare a absenșelor și se 
stabilesc masuri ca atare, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 
Art. 2 Se prezintă, se discută și  se aprobă propunerile de indrumători de proiect făcute de aria 

curricular "Tehnologii" în ședința din data de 26.11.2019, conform PV din registrul CA nr. 

384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 3 Se prezintă, se discută și se aproba cu unanimitate propunerile privid planul de școlarizare 

pentru 2020-2021, nr. 8812/20.11.2019, avizate în ședința C.P. din data de 26.11.2019,  conform 

PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 4 Se prezintă și se discută adresa ISJ Prahova nr. 4154/13.11.2019 referitoare la mentinerea 

starii de siguranta a elevilor pe parcursul programului scolar,  conform PV din registrul CA nr. 

384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 5 Se prezentă, se analizeaza si se aprobă solicitarea nr. 8655/15.11.2019 adresata de 

Asociatia Club Sportiv ISports referitoare la inchirierea salii de sport,  conform PV din registrul CA 

nr. 384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 6 Se prezentă, se analizeaza si se aprobă raportul privind activitatea didactica la invatamantul 

postliceal sanitar prentru luna OCTOMBRIE– 2019,  conform PV din registrul CA nr. 

384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 7 Se prezentă, se analizeaza si se aprobă decontarea cheltuielilor cu decontarea navetei 

personalului didactic și didactic auxiliar pentru luna noiembrie 2019,  conform PV din registrul CA 

nr. 384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 8 Se prezentă, se analizeaza si se aprobă programul de serviciu în școală al directorilor, nr. 

8920/27.11.2019,  conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 9 Se prezentă, se analizeaza si se aprobă componența comisiei pentru organizarea și 

desfășurarea concursului la nivel de unitate pentru orele vacante din cadrul catedrei de istorie, 

conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 116 - 120. 

Art. 10  Prezenta  hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru elevi, părinți, alții) și 

la avizierul din cancelarie (pentr personalul unității de învățământ) 

 

Președinte Consilul de Administrație 

Prof. Pană Magdalena 

 
 
 
Voturi: 
Pentru - 12 
Împotrivă - 0 
Abțineri - 0 
Absenți - 3 
 
 
 

Elaborat în doua exemplar(e) 
 


