
Hotărâri C.A. (03.12.2018) 

537. C.A. aprobă cererile de transfer ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pe posturile 

menționate în cererile depuse la secretariatul unității, după cum urmează : d-na Nistor Ionela- îngrijitor 

la internat cu atribuții de supraveghetor, d-na Sorescu Mioara –pedagog, dl Dumitriu Marian- fochist, dl 

Ciupitu Sorin- administrator cantină și internat, dna Dragomir Niculina- îngrijitor, dl Rusu Laurențiu – 

fochist.  

538.  C.A. aprobă cererea dlui Manta Nicolae privind menținerea contractului de închiriere a unei 

camere în căminul liceului.  

539. C.A. aprobă componența Comisiei de recepție a lucrării de relocare arhivă :  

Președinte- director prof. Camelia Voicu 

Membri : dna Anița Constanța, dna Crantea Elena, dna Marcu Georgiana 

540.  C.A. desemnează ca persoană de contact care să colecteze date și informații despre fenomenul 

consumului și traficului de droguri și substanțe cu efecte psihoactive pe dna prof. Ioniță Mihaela. 

541. C.A. aprobă decontarea cheltuielilor de navetă pentru luna noiembrie în cunatum de 132 lei 

solicitată de dna Dobre Mariana.  

542. C.A. aprobă decontarea cheltuielilor de navetă pentru luna noiembrie în cunatum de 265 lei 

solicitată de dnaprof. Rădița Palela. 

543. C.A. aprobă înființarea corului școlii condus de dl prof. Rădulescu Ciprian.   

 

Hotărâri C.A. (06.12.2018) 

544. C.A aprobă mărirea sumei cerute de instituție destinate cursurilor de perfecționare pentru cadrele           

dicactice la 20 000 lei adăugând necesitatea unui referat realizat de prof. Pătrașcu Dan, responsabil 

perfecționare, în acest sens. 

545. C.A. aprobă desfășurarea parteneriatului educațional Ajutoarele lui Moș Crăciun 

546. C.A. aprobă decontarea cheltuielilor de navetă pentru luna decembrie în cuantum de 97,18 lei 

solicitată de dna prof. Dinescu Cristina. 

547. C.A. aprobă proiectul de buget pentru 2019 propus de dna contabil șef Cătălina Răducan. 

 

Hotărâri C.A. (17.12.2018) 

548. C.A. aprobă excursia claselor a X-a E și a X-a G, însoțite de dnele prof. Tănase Laura și Voicu 

Camelia, la Sărulești în cadrul proiectului Ajutoarele lui Moș Crăciun. 

549. C.A. aprobă continuarea activității după vârsta de pensionare a d-nei Ilie Maria. 

550. C.A. nu aprobă cererea de transfer a elevului Voicu Alexandru Andrei. 



551. C.A. aprobă  numirea în funcție de director pentru data de 20.12.2012 a d-nei prof. Iuliaana Dobru  

552. C.A. aprobă decontarea cheltuielilor de navetă d-lui profesor Ciprian Rădulescu, d-nei prof. Palela 

Rădița și d-nei Dobre Mariana.  

553 C.A. aprobă redactarea unei adrese către DSP Buzău în vederea stabilirii sporurilor pentru condiții 

de muncă conform HG 34/31.01..2018 ȘI HG 569/04.08.2018. 

554. C.A. decide realizarea și purtarea unor legitimații de către întregul personal al instituției.  

555. C.A. denumește pe dna Marcu Georgiana să scrie condica de prezență a cadrelor didactice.  

 

 

 

 


