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HOTĂRÂREA NR.  3/06.10.2017 
 
Consiliul de administrație al ȘCOLII GIMNAZIALE SPECIALE NR. 14, localitatea TULCEA, constituit prin 

Decizia nr. 36 /06.10.2017, întrunit în ședința din data de 06.10.2017 
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 HG nr. 569/2015-aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar 
din învăţământul preuniversitar de stat 

În temeiul Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului 
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 execuţia bugetară şi angajarea cheltuielilor: lucrări de reparaţii instalaţii termice, lucrări de 
refacere instalaţie alimentare hidranţi, obiecte de inventar. 
Art. 2. Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie. 
Art. 3. Se aprobă participarea la programe de dezvoltare profesională a angajaţilor. 
Art.4. Se aprobă componenţa echipei de coordonare a Programului naţional „Şcoala altfel” Preşedinte: 
Bumbac Carmen Gabriela, Gălăţescu Ileana-coordonator pentru proiecte şi programe educative, Ispas 
Aurora, Avram Adina Eugenia, Dumitriu Mihaela, Machedon Mihaela, Pandele Valentina, Codriş Paulina-
reprezentant părinţi, Iordache Nicoleta-reprezentant părinţi, Tudor Luminiţa-reprezentant părinţi. 
Art.5. Se aprobă componenţa comisiei pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 
discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii: Preşedinte Bumbac Carmen Gabriela, 
Gălăţescu Ileana-coordonator pentru proiecte şi programe educative, Simionov Doina, Apostol Mihaela, 
Gheorghe Maria, Ropotan Ramona Florentina, Avram Oana, Constantin Ion-Direcţia de Poliţie Locală, 
Poteleanu Gherghina-reprezentant părinţi, Marincaş Mihaela – reprezentant părinţi. 
Art.6. Se aprobă componenţa comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii: Coordonator Grosu Magda 
Carmen, Glatchevici Alexandrina, Toderaş Mirela, Safca Valentina. 
Art.7.Se aprobă recomandarea pentru cadrele didactice care participă la selecţia de metodişti ai 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Tulcea: Bumbac Carmen Gabriela, Lavrente Tamara, Sandu Mihaela. 
Art. 8. Se aprobă componenţa formaţiunilor de studiu la nivel preşcolar. 
Art. 9. 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 06.10.2017, după cum urmează: voturi  ”pentru”- 7, abțineri - , voturi ”împotrivă ” 
- . 
 
 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 

                   Carmen Gabriela BUMBAC 
 


