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Consiliul de Administraţie 

HOTĂRÂRI LUATE ÎN ŞEDINŢA DIN 10.09.2018 

 

Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Coşna, 

întrunit astăzi, 10.09.2018, analizând ordinea de zi, adoptă prezenta hotărâre, în 

unanimitate de voturi:. 

 

 

HOTĂRÂREA 1.  Se stabilește și se aprobă Tematica Consiliului de 

Administrație pentru anul școlar 2018-2019; 

 

HOTĂRÂREA 2. Se stabilesc responsabilitățile membrilor Consiliului de 

Administrație; 

 

HOTĂRÂREA 3.  Se aprobă Organigrama și Planul de încadrare pentru anul 

școlar 2018-2019; 

 

HOTĂRÂREA 4.  Se aprobă Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2018-2019; 

 

HOTĂRÂREA 5.  Se aprobă funcționarea claselor și a claselor simultane și se 

validează diriginții. 

 

HOTĂRÂREA 6.  Se validează responsabilii comisiilor funcționale și  

responsabilitățile. 

 

HOTĂRÂREA 7.  Se aprobă schema orară. 

 

HOTĂRÂREA 8.  Se aprobă programul microbuzelor școlare. 

 

HOTĂRÂREA 9.  Se aprobă calendarul de desfășurare a programului „Școala 

altfel” în perioada 15-19 aprilie 2019. 

 

HOTĂRÂREA 10.  Se aprobă graficele pentru profesorii de serviciu și pentru 

elevii de serviciu pe școală. 



 

 

HOTĂRÂREA 11.  Se aprobă cererile de angajare pe posturile vacante de 

matematică, religie, limba română-desen, învățătoare. 

 

HOTĂRÂREA 12.  Se aprobă orele în regim de plata cu ora și persoanele. 

 

HOTĂRÂREA 13.  Se validează angajările pe posturile vacante de Învățător și 

Limba și literatura română-desen, pe baza concursurilor susținute la ISJ Suceava. 

 

HOTĂRÂREA 14.  Se constituie Comisiile de concurs și Comisiile de elaborare a 

subiectelor și evaluare pentru ocuparea posturilor vacante de matematică și religie. 

 

HOTĂRÂREA 15.  Se stabilește și se aprobă un program pentru Ziua Educației - 

5 octombrie 2018 sărbătorirea a 80 de ani de la darea în folosință a localului școlii. 

 

HOTĂRÂREA 16.  Se aprobă Planul Managerial pentru compartimentul 

secretariat. 

 

HOTĂRÂREA 17.  Se aprobă cuantumul navetei pentru luna august, în valoare de 

107, 25 lei. 

 

HOTĂRÂREA 18.  Se aprobă cheltuielile legate de sărbătorirea a 80 de ani de la 

darea în folosință a localului școlii. 

 

Preşedinte Consiliu de Administraţie, 

Director 

Prof. Arvinte Ofelia Marioara 

 

 

 

Secretar Consiliu de Administrație, 

Prof. Ivan Teodor-Crăciun 

 

 

 


