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Văzând Decizia nr. 656/23.11.2020 emisă de inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar
Județean Bacău, privind numirea prin detașare în interesul învățământului în funcția de director
la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești a doamnei STRATONE LAURA-CARMEN,
văzând adresa nr. 53708/03.12.2020 primită de la Primăria Municipiului Onești, cu trimitere la
Hotărârea nr. 224/19 noiembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al
municipiului Onești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din
municipiul Onești pentru anul școlar 2020-2021 și Hotărârea nr. 225/19 noiembrie 2020 privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Onești în comisiile pentru
evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Onești
pentru anul școlar 2020-2021,
după consultarea membrilor Consiliului profesoral în ședința din data de 27.11.2020, privind
componența consiliului de administrație la nivelul școlii și desemnarea prin vot secret a
membrilor din cota aferentă cadrelor didactice și în urma consultării cu președintele Consiliului
reprezentativ al părinților de la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești,
văzând cererea doamnei Bucătaru Aritina, înregistrată sub nr. 2219/02.12.2020, prin care solicită
plata cu ora pentru orele de educatoare rămase vacante, ca urmare a pensionării cadrului didactic
care a ocupat anterior acest post și Hotărârea nr. 2190 din 23.11.2020 a Consiliului de
administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești,
văzând cererea nr. 2221/02.12.2020 a doamnei Bușui Anca-Ioana, prin care solicită plata cu ora
pentru orele de fizică (8 ore) rămase vacante ca urmare a degrevării de normă în urma numirii
doamnei profesoare de fizică Stratone Laura-Carmen în funcția de director, ore rămase
nerepartizate în ședința de repartizare organizată de ISJ Bacău din data de 26.11.2020,
având în vedere:
existența funcției vacante de profesor diriginte la clasa a VIII-a A și după consultarea membrilor
Consiliului profesoral în ședința din data de 27.11.2020, cu privire la desemnarea noului profesor
diriginte la clasă,
prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul MEC nr.
5259/2019 modificată și completată prin Ordinul nr. 4302/2020,
prevederile din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447 din 31 august 2020,
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată cu Legea 226/2020 publicată în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1018 din 02.11.2020,

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 03.12.2020,
în conformitate cu prevederile:





art. 93, art. 96 alin. (7) și art. 97 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (L1/2011), cu modificările
și completările ulterioare,
Ordinul MEN nr. 4619/2014, privind Metodologia–cadru de organizare și funcționare a consiliului de
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la Ordinul
MEC nr. 5447/2020

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În anul școlar 2020-2021, începând cu data prezentei, la nivelul unității de învățământ, se
constituie și funcționează Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, în următoarea
componență:
Președinte:
prof. STRATONE LAURA-CARMEN – director
Secretar:
prof. pentru învățământul primar COZMA LAURA
Membri:
prof. ORÎNDARU MARIA – director adjunct
prof. AIVĂNESEI CRISTINA-ANETA
prof. MIRODONE IRINA MARIA
prof. pt. învățământul primar PRESCOVIȚĂ OANA - coordonator grădiniță
prof. pt. învățământul primar RUSU MONICA
ANGHEL IRINA ELENA – reprezentantul Primarului municipiului Onești
TENIE IONUȚ – reprezentant Consiliul Local Onești
BOTEZATU MARIA – reprezentant Consiliul Local Onești
DOBOȘ SERGIU MIHAIL – reprezentant Consiliul Local Onești
MANEA NECULAI – reprezentantul părinților (ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR
„ȘCOALA NR.1 ONEȘTI”)
BUZINCHI LAURA – reprezentantul părinților (președintele Consiliului reprezentativ
al părinților)
NICOLAE DANIEL – reprezentantul părinților
Invitat: lider de sindicat CĂLIN GABRIELA
Secretar Consiliul de administrație: COZMA LAURA

Art. 2. Se aprobă încadrarea la plata cu ora, a doamnei Bucătaru Aritina, pe postul de educatoare de
la Grădinița cu Program Prelungit „Năzdrăvanii”, structură a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești.
Art. 3. Se aprobă încadrarea la plata cu ora, a doamnei Bușui Anca-Ioana, pentu 8 ore de Fizică
vacante de la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești.
Art. 4. Se aprobă numirea doamnei Lazăr Maria-Magdalena în funcția de profesor diriginte la
clasa a VIII-a A.
Art. 5. Se aprobă orarul școlii cu schimbările corespunzătoare.
Art. 6. Se aprobă decontarea cheltuielilor de navetă pe luna noiembrie 2020 (perioada 02-06.11.2020)
aferente transportului elevilor.
Art. 7. În conformitate cu Hotărârile consiliului de administrație din 03.12.2020, directorul a emis
următoarele decizii:




DECIZIE privind componența Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești în
anul școlar 2020-2021
DECIZIE privind numirea secretarului Consiliului de administrație în anul școlar 2020-2021
DECIZIE privind numirea în funcția de profesor diriginte la clasa a VIII-a A, a doamnei
LAZĂR MARIA MAGDALENA






DECIZIE privind încadrarea în regim plata cu ora, a doamnei BUCĂTARU ARITINA, în
anul şcolar 2020-2021
DECIZIE privind încadrarea în regim plata cu ora, a doamnei BUȘUI ANCA-IOANA,
în anul şcolar 2020-2021
DECIZIE privind păstrarea sigiliului unității de învățământ

DECIZIE împuternicire director adjunct și contabil-șef pentru efectuarea de operațiuni bancare
de alimentare carduri salarii la băncile unde unitatea, respectiv salariații săi au deschise
conturile.

Art. 8. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A., se păstrează la
dosarul hotărârilor și se afișează la avizier și pe pagina web a unității de învățământ.

Președinte Consiliu de Administrație,
DIRECTOR,
Prof. Stratone Laura-Carmen

Secretar,
Prof. înv. primar Cozma Laura

