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HOTĂRÂREA NR.  6 / 14 .11.2017 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 
14.11.2017 

 În temeiul: 
 ORDIN nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice 
 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare 
 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 

consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar- art.12 (1) b), 
art.15(1)l art.15(1)x 

 OMENCŞ 5079/31.08.2016- ROFUIP –art.18(2), art.21(2)a) 

 Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, precum obligaţiile generale şi specifice 
rezultate din alte acte normative. S-a urmărit de asemenea respectarea prevederilor din 
contractul colectiv de muncă unic, aplicabil. 

 HG 582 / 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 OUG 17 /2017 privind unele măsuri în domeniul învățământului 
 OUG 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice 
 Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
 HG nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 

costului standar per/preșcolar 
 OMECTŞ nr.3477/08.03.2012 privind dezvoltarea Strategiei Naţionae de Acţiune 

Comunitară. 
Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 14.11.2017 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă proiectul de buget al unităţii pentru anul 2018,  conform anexei 1, parte 
componenţă  la prezenta hotărâre; proiectul de buget va fi transmis ordonatorului superior de 
cedite - UAT Târgovişte. 
Art. 2. Se aprobă procedurile operaționale conform anexei 2 , parte componenţă la prezenta 
hotărâre; prezentele proceduri vor fi aduse la cunoștința personalului didactic, didactic-
auxiliar şi nedidactic cărora li se adresează. 
Art.3. Se aprobă ocuparea posturilor vacante pentru personal didactic-auxiliar si nedidactic, 
corespunzător adresei de normare transmise de ISJ D-ţa, prin cumul de funcţii sau detasare, 
până la ocuparea lor prin concurs. 
Art.4. Se aprobă Planul anual de acţiune SNAC pentru anul şcolar 2017-2018. 
 
Președinte CA, 
Prof.Dăscălescu Tinica 
        Secretar, 
        Prof. Grecu  Mihaela 


