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Hotărârile Consiliului de administrație
Ședința din 21.02.2017
Ordinea de zi
1. Reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere şi didactic auxiliar din unitatea de
învățământ începând cu luna ianuarie 2017, cu menţionarea salariului de bază cuvenit, conform
prevederilor din:
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu
modificările și completările ulterioare,
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) şi (8), art. 33 şi 34 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, aprobate prin HG nr. 582/2016 și
modificate prin HG nr. 935/2016,
- Hotărârea nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
2. Aprobarea plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de învățământ, ca
urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna ianuarie 2017
3. Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pe luna ianuarie 2017
4. Aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu pe lunile decembrie 2016 –
ianuarie 2017
5. Prezentarea, analizarea și aprobarea proiectului de buget pe anul 2017
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Referatul nr. 131/27.01.2017 întocmit de către doamna, secretar șef ANCHIDIN MIHAELA și verificat de către
doamna contabil șef ec. APOSTU DOINIȚA privind reîncadrarea personalului didactic de predare, de
conducere şi didactic auxiliar din unitatea de învățământ începând cu luna ianuarie 2017
Deciziile privind reîncadrarea personalului didactic de predare, de conducere şi didactic auxiliar din unitatea de
învățământ începând cu luna ianuarie 2017, cu menţionarea salariului de bază cuvenit
Referatul doamnei secretar-șef MIHAELA ANCHIDIN, înregistrat sub nr. 156 din 31.01 2.2017, verificat și
avizat de către contabilul-șef, ec. DOINIȚA APOSTU, privind plata orelor suplimentare efectuate de personalul
didactic, ca urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna ianuarie 2017
Decizia privind aprobarea plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic, ca urmare a suplinirii
personalului didactic aflat în concediu medical în luna ianuarie 2017
Referatul domnelor secretar MIOARA TIHOC și contabil-șef, ec. DOINIȚA APOSTU, înregistrat sub nr. 245
din 15.02 2.2016, privind aprobarea decontarea cheltuielilor de navetă pe luna ianuarie 2017
Decizia privind aprobarea decontarea cheltuielilor de navetă pe luna ianuarie 2017
Referatul doamei contabil-șef, ec. DOINIȚA APOSTU, înregistrat sub nr. 244 din 15.02 2.2016, privind
decontarea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu în perioada decembrie 2016 - ianuarie 2017
Decizia privind aprobarea decontării cheltuielilor cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu în perioada
decembrie 2016 - ianuarie 2017
Proiectul de buget pe anul 2017
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