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HOTĂRÂRE  Nr. 20 din 29.01.2021 
 
 

Consiliul de administrație întrunit în ședința din data de 29.01.2021, 
 În conformitate cu : 

 
1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016; 
2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr. 544/2001 

privind liberul acces la informații de interes public; 
3. HG nr. 281/1993, art. 23, alin. (1) cu privire la salarizarea personalului din 

unitățile bugetare și Contractul Colectiv de Muncă înregistrat cu nr. 
435/17.04.2019, art. 34, alin. (1), lit. b). 

4. HG nr. 250/1990 și CCM nr. 435/2019; 
5. Metodologia-cadru de organizare și funcționare a C.A. nr. 4619/ 2014, art. 

15, lit. nn), modificată și completată prin Ordinul nr. 3160/2017 și O.M. nr. 
3860/10.03.2011. 
 

HOTĂRĂȘTE 
   
Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 13 voturi pentru,  planul de 
achiziții pen anul 2021 conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016; 

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 13 voturi pentru, execuția 
bugetară pe anul 2020 conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legea nr. 
544/2001 privind liberul acces la informații de interes public; 

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 13 voturi pentru, cererea de 
indemnizație de instalare a domnișoarei Neagu Florentina Ionela conform HG nr. 281/1993, art. 
23, alin. (1) cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare și conform Contractului 
Colectiv de Muncă înregistrat cu nr. 435/17.04.2019, art. 34, alin. (1), lit. b).  

Art. 4. Membrii Consiliului de Administrație aprobă cu un număr de 13 voturi pentru, concediile 
de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2021 conform HG nr. 
250/1992 și CCM nr. 435/2019. 

Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație realizează, cu un număr de 13 voturi pentru, 
evaluarea anuală a activității personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2020 
conform Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a C.A. nr. 4619/ 2014, art. 15, lit. nn), 
modificată și completată prin Ordinul nr. 3160/2017 și O.M. nr. 3860/10.03.2011. 
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Art. 6. 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 
 


