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HOTĂRÂREA NR.  21/22.09.2016 
 

Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea  TULCEA, 
constituit prin Decizia nr. 117 /05.10.2015, întrunit în ședința din data de 08.09.2016  

Văzând ordinea de zi a ședinței consiliului de administrație 
În temeiul Legii Educației Naționale nr.1/2011 
În temeiul ordinului MINISTERULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII 

ȘTIINȚIFICE nr. 5079/31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  

În conformitate cu ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4959 din 2 septembrie 
2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat 

În temeiul Ordinului pentru aprobarea Metodologiei-cadru  de organizare și funcționare a consiliului 
de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar nr. 4619/22 septembrie 2014 

 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1 Se aprobă transferul elevului Drosu Ştefan de la Şcoala Profesională „Danubius” Tulcea la 
Școala Gimnazială Specială nr. 14, în clasa a III-a. 
Art. 2 Se aprobă asocierea temporară în vederea organizării concursului pentru ocuparea posturilor 
rămase vacante în septembrie-octombrie 2016 şi a comisiilor de concurs pentru elaborarea 
subiectelor, evaluarea lucrărilor scrise şi efectuarea inspecţiilor la clasă. 
Art. 3 Se aprobă repartizarea pe şcoli a profesorilor itineranţi în municipiul şi judeţul Tulcea. 
Art. 4 Se aprobă asigurarea hranei pentru elevii şi preşcolarii înscrişi la Şcoala Gimnazială Specială 
nr. 14 Tulcea în anul calendaristic 2016: SERVICII DE CATERING PENTRU SCOLI, CPV 
55524000-9, în cuantum de 16,60 lei/elev/zi.   
Art. 5 Compartimentul secretariat va aduce la cunoștință prezenta hotărâre prin afișare la avizier. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 14 Tulcea din data de 22.09.2016, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , 
voturi ”împotrivă ” - . 

 

Președinte, 

 prof. Carmen Gabriela BUMBAC 

 

 

 


