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HOTARARE NUMÄRUL 22 

Consiliul de Administra�ie al CNI Matei Basarab Rââmnicu Vâlcea întrunit în _edinta din 

28.09.2022. 

In conformitate cu dispozi�iile art. 96, alineatul 2 din Legea Educa�iei Na�ionale nr. 

1/05.01.2011. cu modific�rile _i complet�rile ulterioare. 

In temeiul prevederilor din ROFUIP aprobat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016, OM 

4619/2014 completat cu OM 3160/2017, OM5447/31.08.2020, OM 3108/12.01.2021 _i OM 

5338/01.10.2021. 

Hotär�ste: 

1. Se aprob� organigrama pentru anul _colar: 2022-2023. 

2. Se dã aviz consultativ unor elevi care se transfera în altä unitate _colar�, începând cu anul _colar: 

2022-2023. 

3. Se ia act de transferul unui elev de la clasa a IX-a profil educatori puericultori la profil 

învajâtori-educatoare, aprobat de ISJ Valcea. 

4. Se aprob� PO _i fi_a de atribu�ii pentru efectuarea serviciului în _coal�. 

5. Se aprob� cererile de schimbare a limbii moderne 2 pentru patru elevi, an _colar: 2022-2023 

6. Se aprob� regulamentul si Planul operational al comisiilor C.E.A.C. _i S.C.I.M. pentru anul 

_colar: 2022-2023. 

7. Se aprob� P.O. de acordare a burselor _colare. 
8. Se aprobä raportul anual de activitate pentru anul _colar: 2021-2022. 

9. Se aprob� trecerea unor cadre didactice la trepte superioare de salarizare, începând cu 

01.10.2022. 

10. Se aprob� planificarea concediilor de odihn� pentru anul _colar: 2022-2023. 

11. Se aprob� organizarea unor simpozioane �i concursuri în unitate în anul _colar: 2022-2023. 

12. Se respinge cererea unui cadru didactic de degrevare a efectuärii serviciului în _coalä. 
13. Se aprob cererea unui cadru didactic de degrevare a efectuärii serviciului în _coal�, ca urmare a 

îndeplinirii func�iei de lider sindical în unitate. 
14. Se aprob� decontarea navetei cadrelor didactice pe luna septembrie. 
15. Se revizuieste PO privind codul vestimentar. 

16. Se respinge transferul unui elev. 

Men�ion�m faptul c� hot�rârea a fost adoptat� cu unanimitate de voturi, iar la registrul de 
procese verbale sunt anexate documente doveditoare. 
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