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HOTĂRÂREA NR. 5 / 25.04.2018 

 
Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 25.04.2018 
În temeiul: 

 Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare: ulterioare; 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului 
de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar  

 OMEN 5070 / 31.08.2016 – ROFUIP  

 Hotărârea nr. 569/2015 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind decontarea 
cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic 
auxiliar din învăţământul preuniversitar de state . 

 Ordonanţa nr. 75/2005 privind Asigurarea Calităţii Educaţiei si Formării Profesionale 

 Legea 87/2006 pentru aprobarea –cu modificări – a ordonanţei 75/2005 

 Adresa MEN nr. 30062/27.04.2018 
 

 
Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 25.04.2018 
 
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se validează Formularul de monitarizare internă a CEAC pentru perioada 01.03.2018-

25.04.2018,  conform anexei, parte componentă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă următoaele criterii specifice, aplicabile în sitația  în care numărul  cererilor de 
înscriere pentru anul școlar 2018-2019 este mai mare decât numărul de locuri stabilite prin proiectul 

de școlarizare; criteriile șpecifice vor fi înaintate Oficiului juridic al ISJ Dâmbovița pentru 

obținerea avizului de legalitate 

1. Părinții au domiciliul/ reședința în circumscripția teritorială din care face parte 

grădinița  ( se dvedește cu actul de identitate, BI/CI al părinților) 

2. Încredinţarea copilului spre îngrijire, în mod legal, de către părinţii plecaţi la lucru 

în strinătate, rudelor până la gradul II/ unei persoane cu domiciliul  în circumscripția 

grădiniței.(se dovedește cu act  de împuternicire  și copie BI/CI a celui imputernicit) 

 
Art.3. Se aprobă suma de  491 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar 
pentru luna martie  2018 , conform tabelului din anexa , parte componentă   la prezenta hotărâre. 

 
 

Președinte CA, 
Prof.Dăscălescu Tinica 

 


