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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea delegării de sarcini către directorul adjunct pentru situații excepționale 

Nr. 5 din 01.09.2022 

Având în vedere prevederile: 

- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
nr.4183/04.07.2022 

- Legea 29/2010pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de 
învăţământ, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 143/2010, 

- Legea 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, Publicat în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 333 din 13.04.2006, 

- Art.40 alin.(1) lit. a) - c), art.42, art.43, art.144, art.148 din Legea nr. 53/2003 de aprobare a Codul Muncii, 
republicată, 

- art.20 alin.2 din Legea nr.5002/2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare 

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Oneşti 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1.Doamna STRATONE LAURA – CARMEN , este delegată să reprezinte directorul şcolii PETEC N. 
CARMEN NICOLETA,pentru  situaţiile excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate 
delega atribuţiile. 

Art.2.Înlocuirea reprezintă exercitarea temporară de către salariat, din dispoziţia directorului, a unor lucrări sau 
sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara activităţilor de la locul de muncă permanent, potrivit art. 43 
din Codul muncii. 

Art.3.Domnul/doamna STRATONE LAURA - CARMEN  are atribuţiile conducătorului unităţii în care nu se vor 
regăsi sarcini legate de semnarea actelor de studiu şi a documentelor pentru efectuarea plăţilor în numerar şi prin 
cont. 

Art.4.Pe perioada delegării, dna/ STRATONE LAURA - CARMEN va beneficia de acelaşi salariu. 

Art.5. Membrul supleant este dna prof. MIRODONE IRINA - MARIA 

Art.6.Prezenta hotărâre are caracter permanent, delegarea fiind dispusă pentru perioada: 01 septembrie 2022 – 31 
august 2023  

Art.7. (1) Secretarul consiliului de administraţie va asigura publicarea şi comunicarea hotărârii adoptate, tuturor 
factorilor interesaţi. 

 (2) Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidenţă a hotărârilor Consiliului de Administraţie şi se 
păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

mailto:scoalaunuon@yahoo.com


Director, Prof. Petec Carmen - Nicoleta 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abţineri, 0 împotrivă în şedinţa din data de 01.09.2022 
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