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HOTĂRÂRE  Nr. 24 din 09.02.2021 
 
 

Consiliul de administrație întrunit în ședința din data de 04.02.2021, 
 În conformitate cu : 

 
1. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă a OMEC nr. 
5991/11.11.2021, art. 29, alin. 4)-8); 

2. Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă a OMEC nr. 
5991/11.11.2021, art. 21, alin. 2); 

3. Metodologia-cadru de organizare și funcționare a C.A. aprobată prin Ordinul 
nr. 4619/2014 cu modificările și completările ulterioare, art. 15, alin. 1), lit. 
ii), 

 
HOTĂRĂȘTE 

   
Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi pentru, 

menținerea ca titular peste vârsta de pensionare în anul școlar 2021-2022 a domnului Spirescu 

Gheorghe conform prevederilor art. 29, alin. 4)-8) din Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă 

a OMEC nr. 5991/11.11.2021. 

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi pentru, numirea 
ca titular pe postul de învățător a domnișoarei Dinu Izabela Nicoleta, titular la Școala Primară 
Zănoaga, comuna Dumbrava – structură a Școlii Gimnaziale ”Învățător Dinu Nicolae”, comuna 
Dumbrava (PJ) la Școala Gimnazială ”Învățător Dinu Nicolae”, comuna Dumbrava (PJ), 
începând cu 01.09.2021, conform art. 21, alin. 2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă 
a OMEC nr. 5991/11.11.2021. 

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi pentru, proiectul 
de încadrare pentru anul școlar 2021-2022 conform art. 15, alin. 1), lit. ii) din Metodologia-cadru 
de organizare și funcționare a C.A. aprobată prin Ordinul nr. 4619/2014 cu modificările și 
completările ulterioare, art. 15, alin. 1), lit. ii); 
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Art. 4. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează 

la dosarul hârtiilor adoptate și se afișează pe site si la avizier. 

 
Elaborat în 2 exemplare. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație 
 

Director: prof. Ciobanu Teodora 
 


