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

JUDEȚUL  DÂMBOVIȚA 

 

HOTĂRÂREA NR. 8 / 18.05.2020 

 

Consiliul de Admistație al Grădiniței nr.1 Târgoviște, întrunit în ședința  din data de 18.05.2020 

 

În temeiul: 

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

 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  

  Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie  2003 cu completările şi modificările 

ulterioare 

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

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

 ORDIN nr. 600 din 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 

Având în vedere: 

 Procesul –verbal al Consiliului de Administrație din data de 18.05.2020 

 Cererea de solicitare CIC a doamnei Neacșu Sorina, înregistrată în unitatea noastră cu 

nr.213/13.05.2020 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă suspendarea contractului individual de muncă al doamnei profesor pentru învățământ preșcolar, 

Neacșu Sorina Mihaela , pe perioada 19.05.2020-01.02.2022, pentru a beneficia de creșterea și îngrijirea copiilor până 

la vârsta de 2 ani. 

Art.2. Se aprobă planificarea concediilor de odihnă pentru personalul didactic, didactic-auhiliar și nedidactic, în formă 

revizuită. 

Art.3. Se validează Formularul de monitarizare internă a CEAC pentru perioada 01.01.2020-11.03.2020  

Art. 4. Se aprobă suma de  821 lei  pentru decontul navetei personalului didactic şi didactic-auxiliar pentru lunile 

februarie, martie si aprilie 2020 , conform tabelului din anexa  , parte componentă   la prezenta hotărâre 

Art.5. Se aprobă PO privind măsurile pentru prevenirea combaterii cu noul cornonavirus sars-cov-2,  pentru 

desfăşurarea activităţii la locul de muncă pe perioada stării de alertă şi pentru accesul personalului şi al 

publicului în unitate 

Art.6. Se aprobă angajarea doamnei Pătraşcu Liliana pe postul de muncitor bucătărie, începând cu data de 

20.05.2020. 

 

 

 

Președinte CA, 

Prof.Dăscălescu Tinica 
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Anexă la HCA 8/18.05.2020 

 

 

Tabel nominal 

cu personalul didactic şi didactic-auxiliar cărora li se decontează naveta  

pe lunile FEBRUARIE, MARTIE  şi APRILIE  2020 

 

Nr. crt. 

 

 

Numele şi  

prenumele  

salariatului 

Funcţia  SUMA DECONTATĂ (lei) 

Februarie  Martie  Aprilie  

1 GÎMBĂ VALENTINA prof. inv.prescolar 90 37  

2 NISTOR ALICE prof. inv.prescolar 150 53  

3 GRECU MIHAELA prof. inv.prescolar 140 45  

4 PĂUN ALINA Administrator 

financiar 

175 95 37 

Total 555 229 37 

 

Total  sumă decontată: 821 LEI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


