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HOTĂRÂRE  Nr. 25 din 14.01.2022 

 
 
 

Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 14.01.2022, 
 În conformitate cu : 

 
1. Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. k), ii), kk), oo) și ROFUIP nr. 
5447/2020, art. 21, alin. (4), lit. k); 

2. ROFUIP nr. 5447/2020, art. 11; 
3. Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. s); 

4. Legea nr. 98/2016; 
5. O.M.E. nr. 3860/2011; 
6. Ordinul nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. ggg); 

7. Metodologia-cadru roivind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar în anul școlar 2022-2023, aprobată prin Ordinul 
nr.5578/10.11.2021, art. 25. 
 

HOTĂRĂȘTE 

   
Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, orarul Școlii Gimnaziale ”Învățător Dinu Nicolae”, comuna Dumbrava, 
pentru perioada 17.01.2022-10.06.2022, conform Ordinului nr. 5154/30.08.2021 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. k), ii), 
kk), oo) și ROFUIP nr. 5447/2020, art. 21, alin. (4), lit. k). 
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Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, funcționarea clasei de ADȘ în incinta Grădiniței cu program normal, 
schimbul II, conform ROFUIP nr. 5447/2020, art. 11. 

Art. 3. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, execuția bugetară pe anul 2021 conform Ordinului nr. 5154/30.08.2021 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de 
Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. s). 

Art. 4. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, planul anual al achizițiilor publice pe anul 2022, conform Legii nr. 98/2016.  

Art. 5. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, calificativele pentru anul 2021 ale personalului nedidactic, conform O.M.E. 
nr. 3860/2011. 

 Art. 6. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, concediile de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru 
anul 2022, conform Ordinului nr. 5154/30.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de 
învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. ggg). 

Art. 7. Membrii Consiliului de Administrație aprobă, cu un număr de 13 voturi 
pentru, completarea catedrei de limba engleză a titularei Zaharia Andree Cristina, 
cu 3 ore de educație plastică, conform  Metodologia-cadru privind mobilitatea 
personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 
2022-2023, aprobată prin Ordinul nr.5578/10.11.2021, art. 25. 

Art. 7. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. 
și se păstrează la dosarul hârtiilor adoptate. 

 
Elaborat în 2 exemplare. 

 
 

Președinte Consiliu de Administrație 
 

Director: prof. Ciobanu Teodora 
 


