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Hotărârile Consiliului de administrație
Ședința din 23.03.2017
Ordinea de zi
1. Reîncadrarea personalului didactic nedidactic din unitatea de învățământ începând cu luna ianuarie
2017, cu menţionarea salariului de bază cuvenit, conform prevederilor din Ordonanţa de urgenţă

2.

nr. 17/2017 privind unele măsuri în domeniul învăţământului, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 145 din 27 februarie 2017
Aprobarea plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic al unității de învățământ,
ca urmare a suplinirii personalului didactic aflat în concediu medical în luna februarie 2017

Aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pe luna februarie 2017
Aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu pe februarie 2017
Analiza situației înscrierii copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017 – 2018, după
prima etapă de înscriere, derulată în conformitate cu prevederile Anexei nr. 2 la ordinul MEN nr.
3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în
învățământul primar pentru anul școlar 2017-2018.
6. Soluționarea unor probleme administrative
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Referatul nr. 457/13.03.2017 întocmit de către doamna, secretar șef ANCHIDIN MIHAELA și verificat de către
doamna contabil șef ec. APOSTU DOINIȚA privind reîncadrarea personalului nedidactic începând cu luna
februarie 2017
Deciziile privind reîncadrarea personalului nedidactic din unitatea de învățământ începând cu luna februarie
2017, cu menţionarea salariului de bază cuvenit
Referatul doamnei secretar-șef MIHAELA ANCHIDIN, înregistrat sub nr. 431 din 09.03.2017, 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 februarie 2017
Decizia privind aprobarea plății orelor suplimentare efectuate de personalul didactic, ca urmare a suplinirii
personalului didactic aflat în concediu medical în luna februarie 2017
Referatul domnelor secretar MIOARA TIHOC și contabil-șef, ec. DOINIȚA APOSTU, înregistrat sub nr. 478
din 15.03.2016, privind aprobarea decontarea cheltuielilor de navetă pe luna februarie 2017
Decizia privind aprobarea decontarea cheltuielilor de navetă pe luna februarie 2017
Referatul doamei contabil-șef, ec. DOINIȚA APOSTU, înregistrat sub nr. 479 din 15.03 2.2017, privind
decontarea cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu pe luna februarie 2017
Decizia privind aprobarea decontării cheltuielilor cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu pe luna
februarie 2017
Solicitare adresată Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău de a aproba pentru anul
școlar 2017-2018: 1) suplimentarea numărului de locuri la clasele pregătitoare; 2) funcţiona claselor respective
cu efectivul peste maximul prevăzut de art. 63 alin (1) din Legea educației naționale, pe baza justificărilor din
partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, conform prevederile art. 63 alin. (3) din Legea
educației naționale.
Decizie privind înscrierea la pensie și încetarea contractul individual de muncă al doamnei ERCUȚĂ
GEORGETA
Decizie privind angajarea pe perioadă determinată şi salarizarea doamnei ERCUȚĂ GEORGETA
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