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H O T Ă R Â R E A nr. 9/31.08.2020 

 
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 31.08.2020 

▪ 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 ORDINUL COMNUN  nr. 5.487/1.494/2020 pentru 

aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ 

în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Nr. 5.487 din 31 august 

2020 și MINISTERUL SĂNĂTĂŢII Nr. 1.494 din 31 august 2020 Publicat în MONITORUL 

OFICIAL nr. 804 din 1 septembrie 2020 Data intrării în vigoare 01-09-2020 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art. 1 Se prezinta, se analizează, se discuta și  se aprobă/resping solicitările privind transferul 

elevilor la/de la LTS Sfantul Apostol Andrei, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, 

pagina 152 - 158. 

Art. 2 Se prezinta și se analizează, normele privind instituirea unor măsuri sanitare și de protecție 

în unitățile de învățământ în perioada pandemiei cu COVID 19 și se stabilesc modalitațile de 

implementare a lor precum și responsabilul care coordonează activitățile de prevenire a infecției cu 

SARS COV 2 – Mehedinți Cornelia, bibliotecar, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, 

pagina 152 - 158. 

Art. 3 Se prezinta, se analizează, se discuta și  se aprobă Planul de măsuri pentru implementarea 

normelor privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în perioada 

pandemiei cu COVID 19, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 152 - 158. 
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Art. 4 Se prezinta, se analizează, se discuta și  se aprobă cuantumul taxei de școlarizare la clasele 

finanțate de către solicitanți persoane fizice sau juridice în baza referatului contabil nr. 

5957/24.08.2020, în valoare de 2100 lei, plătibilă în trei rate (12 octombrie 2020, 18 ianuarie 2021 

și 16 aprilie 2021), conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 152 - 158. 

Art. 5 Se aprobă propunerea directorului unității de învățământ privind asigurarea pazei cu 
personal propriu (un paznic și un muncitor), în două schimburi, conform PV din registrul CA nr. 
384/22.01.2018, pagina 152 - 158. 
Art. 6 Se prezinta, se analizează, se discuta și  se aprobă referatul de necesitate nr. 
6096/28.08.2020  al d-lui Negraru Dragoș – profesor de educație fizică, conform PV din registrul 
CA nr. 384/22.01.2018, pagina 152 - 158. 
Art. 7 Se prezinta, se analizează, se discuta și  se respinge cererea nr. 5885/20.08.202 privind 

închirierea sălii de sport , conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 152 - 158. 

Art. 8  Se discuta si se aprobă decontarea cheltuielilor cu naveta personalului didactic și didactic 

auxiliar, conform PV din registrul CA nr. 384/22.01.2018, pagina 152 - 158. 

Art. 9  Prezenta  hotărâre se comunică prin afișare la avizierul școlii (pentru elevi, părinți, alții) și la 

avizierul din cancelarie (pentru personalul unității de învățământ) 

 

Președinte Consilul de Administrație 

Prof. Pană Magdalena 

 

 

Voturi: 
Pentru - 12 
Împotrivă - 0 
Abțineri - 2 
Absenți - 1 
 
 
 

Elaborat în doua exemplar(e) 


