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HOTĂRÂREA NR.  13/29.11.2017 
 
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 29.11.2017, 
Având în vedere: 
-cererea domnului Anghelaș Vasile înregistrată cu nr. 6629/28.11.2017 prin care solicită prelungirea 

concediului fără plată până la 1 (un) an de zile 
-art. 18 alin 1) și 2) din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/31 

august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
preuniversitar 

-art.15 alin (1), lit. ww) și lit. rr) din Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014; 

În temeiul: 
Legii Educației Naționale nr. 1/2011  

 art. 153 alin. (1) și alin. (2) și art. 54 din Legea nr. 53/2003, republicata – Codul muncii  cu 
modificările și completările ulterioare; 

art 31. alin. 1 din Contractual colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar; 

art. 14 lit. e) din Regulamentul intern al Școlii Gimnaziale Speciale nr. 14 Tulcea înregistrat cu nr. 
5721/27.10.2017 

art.15 alin (1), lit. ww) din Metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 

 
HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Nu se aprobă prelungirea concediului fără plată pentru domnul Anghelaș Vasile, angajat pe perioadă 
nedeterminată pe postul de paznic la Școala Gimnazială Specială nr. 14 Tulcea, pe perioada solicitată de 1 an 
de zile. 
Art. 2. Secretarul consiliului de administrație 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 29.11.2017, cu un număr de 8 voturi  ”pentru”,  0 voturi ”împotrivă ”, 0 „abțineri” 
din 8 membri ai Consiliului de Administrație prezenți. 

 

 
 
 
 
 

Președintele Consiliului de Administrație, 

                   Carmen Gabriela BUMBAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


