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HOTĂRÂRE 

privind eliberarea acordului pentru modificarea contractului individual de muncă din durată determinată 
de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului 
 

Nr. 75/2 din 15.03.2022 

Având în vedere prevederile: 

- art. 931 şi din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 50-52 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, din 30.08.2021, aprobată prin Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, Publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 15 septembrie 2021; 

- art. 10 şi art. 15 alin. (1) lit. rr) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, din 30.08.2021, aprobată prin Ordinul nr. 5.154/2021 pentru 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 15 septembrie 2021; 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Oneşti 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă eliberarea acordului pentru modificarea duratei contractului individual de muncă din durată 
determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru profesor de 
educație plastică CHIRIAC S. VIOLETA  , catedra vacantă  de educație plastică ( 13 ore). 

Art. 2. Secretarul consiliului de administraţie va asigura publicarea şi comunicarea hotărârii adoptate, tuturor 
factorilor interesaţi. 

Art. 3. Persoana nemulţumită are dreptul de a contesta prezenta hotărâre, printr-o cerere scrisă adresată 
conducerii inspectoratului şcolar, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaţia reprezintă plângerea 
prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi se soluţionează 
de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în perioada prevăzută de Calendarul mobilităţii 
personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar. Hotărârea consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana 
nemulţumită de răspunsul primit la contestaţie are dreptul de a se adresa instanţei de contencios administrativ 
competente. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi se 
păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 
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