
 
 

HOTĂRÂRE nr. 62. 

Din data de 18.01.2023 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Vama, întrunit în ședință în data de  18.01.2023 

În conformitate cu:  

- Legea Învăţământul preuniversitar | Lege 1/2011 

- ROFUIP 2022 

- RI al Școlii Gimnaziale Vama 

- ROFUI Școlii Gimnaziale Vama 

- Hotărârea nr. 569 Art.7 alin. 7 

- Hotărârea nr. 569 Art.3 

- ORDIN nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 

şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar. 

- Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul 

preuniversitar în anul școlar 2023 - 2024 (aprobată prin ordinul nr. 6.218/2022) 

- OME nr. 4224/2022- CPT 

Hotărește: 

 

Art.1. Se aprobă plata navetă și deplasări cadre didactice pe luna decembrie 2022 cu data de 

20.12.2022. 

ART. 2. Se validează centralizatorul privind ECP cu data de 20.12.2022. 

 Art.3. Se aprobă cererile de transfer din data de 09.01.2023. 

Art. 4. Se aprobă planificare concediilor de odihnă pentru personalul contractual. 

Art. 5.  Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2023. 

Art. 6. Se avizează Raportul de execuție bugetară pe trim. IV. 2022. 

Art. 7. Se aprobă orarul de recuperare pentru data de 23.01.2023. 

Art. 8. Se aprobă achiziția programului de salarizare PNRAS. 

Art. 9. Se aprobă contractul de mentenanță IT și sistemul de supraveghere video, detecție și 

alarmare la efracție. 

Art. 10. Se aprobă cererea Doamnei Dârlea Anuța de pensionare în timpul anului școlar. 

Art. 11. S-a luat act de cererea Doamnei Corodan Florina Pușa- administrator financiar, pentru 

încadrare la cumul. 

Art. 12.  Se aprobă cererea Domnului Șuta Florin Lucian pentru transferul fiicei sale. 

Art. 13. Se aprobă cererea de transfer a elevei Ivanciuc Megara Iris Sophia. 

Art. 14. Se aprobă cererea Doamnei Haiduc Mihaela pentru ore în regim de PCO pentru anul 

școlar 2023-2024; se aprobă cererea Domnului Mărieș Dan Gheorghe  pentru ore în regim de 



 
PCO pentru anul școlar 2023-2024; se aprobă cererea Doamnei Negură Camelia Angela pentru 4 

ore de limba română la clasa a VIII-a B. în regim de PCO pentru anul școlar 2023-2024; se 

aprobă 2 ore de ansamblu sportiv pentru anul școlar 2023-2024; se aprobă cererea Doamnei Peto 

Melinda Eliza pentru completarea catedrei cu 3 ore de geografie și 2 ore de educație socială, 

secția maghiară, pentru anul școlar 2023-2024. 

Art. 15. Se aprobă punctajele de evaluare pentru personalul contractual, pentru anul 2022. 

 

 

Președintele al Consiliului de Administrație. 

Director, 

Bala Timea 


