
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BALȘ 

COMUNA BALȘ 

JUDEȚUL IAȘI 

 

 

Hotărâre nr. 28/ 10.09.2019 

Cu privire la aprobarea planurilor de activitate ale comisiilor de lucru din scoala pentru anul 

şcolar 2019/2020 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Bals  întrunit în ședință ordinară în 

data de 10.09.2019; 

Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Perju Cristina, președinte al CA și 

referatul prin care se solicita emiterea hotărârii CA cu privire la aprobarea  planurilor de 

activitate ale comisiilor de lucru din scoala pentru anul şcolar 2019/2020 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 10.09.2019 s-au analizat şi s-au aprobat 

aprobarea  planurile de activitate ale comisiilor de lucru din scoala pentru anul şcolar 

2019/2020;  

  Având în vedere prevederile ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a 

consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN 

MECTS nr. 4619 / 2014; 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011 , ale Legii nr. 53/2003 republicată, 

privind Codul muncii; 

În temeiul prevederilor art.  96 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aproba  aprobarea  planurilor de activitate ale comisiilor de lucru din scoala 

pentru anul şcolar 2019/2020  conform anexelor existente la dosare  care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2 Compartimentele funcţionale ale unităţii şi persoanele în cauză vor duce la 

îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale 

unității și va fi afișată prin grija secretarului CA. 

  

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Perju Cristina                                           Secretar, prof. Ignea Anca Simona  

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 
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REFERAT DE SPECIALITATE 

 

cu privire la aprobarea  planurilor de activitate ale comisiilor de lucru din scoala 

pentru anul şcolar 2019/2020 

 

Având în vedere că  în conformitate cu prevederile L 1/ 2011 a Educației Naționale și 

ale  ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5079/2016  conform cărora, la începutul fiecărui an 

şcolar trebuie aprobat planul managerial; 

Având în vedere Planul de Dezvoltare Instituţională  pentru perioada 2019-2020; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

 

  

   

 

I Baza legală pentru avizarea planului managerial    pentru anul şcolar 2019/2020 

 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS nr. 5079/2016 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

 

 

 

Pentru aceste motive , vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administrație cu privire la aprobarea  planurilor de activitate ale comisiilor de lucru 

din scoala pentru anul şcolar 2019/2020. 

 

Consilier educativ, 

Prof. Rusu Gabriela  
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EXPUNERE DE MOTIVE 

cu privire la aprobarea  planurilor de activitate ale comisiilor de lucru din scoala 

pentru anul şcolar 2019/2020 

                     

Având în vedere referatul de specialitate, sustinut de doamna profesor Rusu Gabriela, 

consilier educativ prin care solicită promovarea proiectului de hotărâre a Consiliului de 

Administrație cu privire la aprobarea  planurilor de activitate ale comisiilor de lucru din 

scoala pentru anul şcolar 2019/2020 

 Având în vedere cî în conformitate cu prevederile L 1/ 2011 a Educației Naționale și 

ale  ROFUIP  aprobat cu O.M.E.N. nr. 5115/2014 conform cărora, la începutul fiecărui an 

şcolar trebuie aprobat planul managerial; 

Având în vedere Planul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2019-2020; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii; 

 

  

 

 

I Baza legală pentru : 

 Legea E.N. nr. 1/2011   

 ROFUIP aprobat cu OMECTS nr. 5079/2016; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație aprobat cu 

OMEN nr 4619/2014 

 Legea  nr. 53/2003 republicată, privind Codul muncii 

 

 

Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobarii proiectul de hotărâre cu 

privire la aprobarea  planurilor de activitate ale comisiilor de lucru din scoala pentru anul 

şcolar 2019/2020. 

 

 

Președinte CA, 

Prof. Perju Cristina  


