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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 3 /2021 

 
Referitor la: 

1. Propunere condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în etapele 
de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. 

2. Nota de fundamentare a proiectului de buget pentru anul 2020-2021. 
3. Proiectul de amenajare a spațiului școlar la Școala Gimnazială ”Sf. Ilie”- Centru 

 
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Sfântu Ilie” Toplița, constituit legal, fiind            

prezenț i la ș edinț a ordinară din data de 25.02.2021, 6 membri din 9, fiind prezidată de către                
preș edintele Consiliului de Administrație, domnul Tun Daniel-Liviu, director al Școlii. 

 
Având în vedere: 

● Art. 30 alin. (4) din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de             
predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobat prin O.M.E.C. nr.            
5991/11.11.2020; 

● Legea Educației Naționale Nr.1/2011; 
● Ordin 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și            

funcț ionare a unităților de învăț ământ preuniversitar; 
● Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
● Legea 153/2017,privind salarizarea personallului platit din fonsuri publice, 
● H.G.959/2017- pentru modificarea H.G nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice         

pentru determinarea costului standard per elev/ școlar și stabilirea finanțării de baza de la bugetul de                
stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe               
elev/preșcolar; 

● Legea bugetului 50/2019; 
● Legea nr.230/2011, privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii – actualizată; 

● Legea 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de            
stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 
 

HOTĂRĂȘTE 
 
Art.1. Se aprobă condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în           
etapele de transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar. 
Art.2. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 202-2021. 
Art. 3. Se aprobă proiectul de amenajare a spațiului școlar- Centru, privind asigurarea căii de acces a                 
elevilor. 



 

Art. 4  De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul și secretarul unității. 
 
 
Preș edintele Consiliului de Administrație Secretarul Consiliului de 

Administraț ie Dir. prof. Tun Daniel-Liviu Prof. înv. primar Szebeni Monica 


