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HOTĂRÂRE
din 17.12.2020
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești întrunit în ședința din data de
17.12.2020, în conformitate cu prevederile art. 96 din Legea Educației Naționale L1/2011, în temeiul
prevederilor din Ordinul MEN Nr. 4619/2014 și din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare
a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la Ordinul MEC Nr. 5447/2020,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă în unanimitate de voturi Oferta de curriculum (C.D.Ș.) pentru anul școlar 20212022 propusă de cadrele didactice titulare de la Școala Gimnazială Nr. 1 Onești, avizată în ședința
Consiliului profesoral din data de 14.12.2020, ofertă întocmită cu respectarea prevederilor Art. 12 alin.
(3) (Cap. III. PROIECTAREA SI AVIZAREA OFERTEI DE CDS) din Metodologia privind
dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, Anexă la Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 5915/02.11.2020.
Art. 2. Se aprobă în unanimitate de voturi planificarea concediului de odihnă în anul școlar 20202021 pentru personalul didactic, respectiv în anul 2021 pentru personalul didactic auxiliar și
nedidactic, în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 3220/2018, Contractul colectiv de muncă unic
la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar (C.C.M.U.N.S.A.I.P.), O.M.E.C.T.Ș. nr.
5559/2013 și Codul muncii.
Art. 3. Se aprobă în unanimitate de voturi plata voucherelor de vacanță pentru 5 (cinci) salariați ai
Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, angajați în perioada septembrie-noiembrie 2020, în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 4635/26.06.2020 privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de
vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 566
din 30 iunie 2020.
Art. 4. Se aprobă în unanimitate de voturi decontarea cheltuielilor de navetă pentru cadrele didactice,
pe lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2020, în sumă de 3266 lei, conform prevederilor art. 105
alin. (2) lit. f), art. 276 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, prevederilor Norme metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la
locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul
preuniversitar de stat, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 536/17 iunie 2015, aprobate prin HG
nr. 569/2015.
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Art. 5. Se aprobă în unanimitate de voturi componența Comisiei de inventariere, casare și declasare a
elementelor de activ și de pasiv.
Comisia de de inventariere, casare și declasare a elementelor de activ și de pasiv este formată din:
Președinte:
Membri:

Secretar:

IONESCU MIRELA, bibliotecar
prof. MELINTE MIHAELA
prof. înv. preșcolar PRESCOVIȚĂ OANA
prof. înv. preșcolar DODIU IULIANA
ANCHIDIN MIHAELA, secretar-șef

Art. 6. Se aprobă în unanimitate de voturi Proiectul de buget pe anul 2021 – cheltuieli de personal, ce
urmează a fi suportate din bugetul de stat.
Art. 7. Se aprobă în unanimitate de voturi Proiectul de buget pe anul 2021 – cheltuieli materiale, ce
urmează a fi suportate din bugetul local.
Art. 8. În conformitate cu Hotărârile consiliului de administrație din 17.12.2020, directorul a emis
următoarele decizii:
 DECIZIE privind aprobarea decontării cheltuielilor de navetă pe lunile septembrie, octombrie,
noiembrie 2020
 DECIZIE privind programarea concediului de odihnă în anul școlar 2020 - 2021
 DECIZIE privind inventarierea patrimoniului și constituirea comisiei de inventariere, casare și
declasare a elementelor de activ și de pasiv
Art. 9. 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 Consiliu de Administrație,
Prof. înv. primar Cozma Laura
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