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CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GRĂDINIȚEI CU PP NR.1 TÂRGOVIȘTE, 

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR.  28 / 27.11.2019 
 

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

27.11.2019 

În temeiul: 

 Legea Educației Naționale Nr. 1 /2011 cu modificările și completările ulterioare 

 OMENCŞ 5079/31.08.2016- ROFUIP-  cu modificarile și completările ulterioare 

 Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 HG nr. 169/2019 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standar 

per/preșcola 

 Ordin 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a 

consiliului de 5090/ 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, 

preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 

conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 

şcolar 2020-2021 

 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  

 Contractului Colectiv de muncă unic înregistrat la Ministerul Muncii, Familie, Protecției Sociale  și 

Persoanelor Vârstnice sub nr. 435 / 17.04.2019 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 27.11.2019 

 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă proiectul de buget al unităţii pentru anul 2020,  conform anexei 1, parte componenţă  

la prezenta hotărâre; proiectul de buget va fi transmis ordonatorului superior de cedite . 

Art.2. Se aprobă planul de achiziţii publice pentru anul 2020; 

Art.3. Se aprobă Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021; 

Art.4. Se aprobă  decontarea pentru naveta cadrelor didactice pe luna octombrie2019, conform 

anexei, parte componentă a prezentei horărâri. 

Art.5. Se aprobă următoarele proceduri operaţionale: 

-  PO privind achiziţiile publice  

- PO privind elaborarea şi stabilirea ofertei CDŞ la nivelul grădiniţei 

Art.6. Se aprobă 5 zile de concediu suplimentar pentru anul 2020, personalului didactic-auxliar şi 

nedidactic. 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 

 

 


