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HOTĂRÂREA NR. 6
din 22.02.2021
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Onești, întrunit în ședința din data de 22.02.2021, 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. Se aprobă, în unanimitate de voturi, Propunerea privind suspendarea cursurilor față în față în zilele
de 23.02 – 24.02.2021 și, în funcție de situație, în ziua de 25.02.2021 (dacă problema alimentării cu apă
potabilă la nivelul localității Onești nu se remediază) și continuarea învățării în regim on-line, conform
orarului stabilit pentru săptămâna în curs.
Art. 2. Hotărârea adoptată are ca bază legală Comunicatul nr. 1332/22.02.2021 „Avarie C.R.A.B. pe
conducta de aducțiune”, primit de la Centrul Zonal Onești, înregistrat la unitatea noastră școlară sub nr.
372/22.02.2021 și prevederile Ordinului comun nr. 3.235/93 din 04.02.2021, publicat în Monitorul Oficial al
României în data de 05.02.2021, al ministrului educației și al ministrului sănătății, pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Art. 3. Documentele menționate la art. 2 sunt parte integrantă la dosarul C.A.
Art. 4. 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.
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