
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 366 

Ședința din 18.03.2020 

 

 

1. Aprobare decontare navetă personal didactic și didactic auxiliar – ianuarie și februarie 2020 

În conformitate cu Ordinul MEN 4619/2014 cu privire la Metodologia –cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, Art. 15, alin (1), 

lit. w, se aprobă decontarea navetei pentru personalul didactic și didactic auxiliar – ianuarie și 

februarie 2020. 

 

2. Aprobare Buget 2020 

În conformitate cu Ordinul MEN 4619/2014 cu privire la Metodologia –cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, Art. 15, alin (1), 

lit. l, se aprobă Bugetul 2020. 

 

3. Aprobare Plan de achiziții pentru 2020 

În conformitate cu Ordinul MEN 4619/2014 cu privire la Metodologia –cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar Art. 15, alin (1), 

lit. q, se aprobă Planul de achiziții pentru 2020. 

 

4. Analizarea contestației depuse de dl. MANEA ROMEO-CONSTANTIN 

Pornind de la solicitarea nr. 4619/28.02.2020 depusă de dl. MANEA ROMEO-CONSTANTIN prin 

care contestă hotărârea Consiliului clasei  a V-a de sancționare cu mustrare scrisă elevului MANEA 

MIHNEA-CONSTANTIN însoțită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte, se au în vedere 

dispozițiile art. 62, lit. c din R.O.F.U.I.P. 5079/2016 – „consiliul clasei stabilește notele/calificativele 

la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și comportamentul acestora în 

activitatea școlară și extrașcolară” -  coroborat cu art. 14, lit. b din Statutul elevului – „Elevii au 

următoarele îndatoriri: de a respecta regulamentele și deciziile unității de învățământ preuniversitar” 
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și art. 16, alin. 2 – „Pentru a putea fi sancționați, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unității 

de învățământ sau în cadrul activităților extrașcolare”. 

Referitor la motivația privind sinceritatea și nereprezentarea faptelor din cadrul contestației, se 

constată că aceste motive au fost analizate în cadrul ședinței consiliului clasei a V-a din 11.02.2020, 

ia motivația în cadrul procesului-verbal este temeinică și legală, sens în care e menținută. 

 Ținând cont de cele consemnate în procesul-verbal al Consiliului clasei a V-a, întrunit în 11.02.2020 

și de prevederile art. 26, alin 1 și 2 din Statutul elevului – „sancțiunea aplicată poate fi anulată” -, se 

respinge contestația formulată de dl. MANEA ROMEO-CONSTANTIN, părinte al elevului 

MANEA MIHNEA-CONSTANTIN. 
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