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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE NR.31 
 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Ion Heliade Rădulescu”, constituit prin decizia directorului unității 
de învățământ nr.71 din 08.10.2021, cu modificările și completările ulterioare, reunit în ședință ordinară, în data de 
19.05.2022, în conformitate cu prevederile art.96 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare și cu prevederile art.15 din Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de 
administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, anexă la OMEN nr.5154/2021,  

având în vedere: 

• Procesul verbal al ședinței Consiliului de administrație; 

• Hotărârea nr.7 din 5.05.2022 a Colegiului de disciplină de pe lângă Inspectoratul Școlar Județean Ialomița. 

• Solicitarea conducerii unității de învățământ; 

În temeiul: 

• Art.97(1),(2) lit. a din Legea Educației Naționale nr. 1 / 2011; 

• Art.280 și art. 282  din Legea nr. 1/2011 (Legea educației naționale), cu modificările și completările ulterioare.  

• Art.247, 250 din Legea 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 

• Art.6 alin.2 din Regulamentul privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului Central de Disciplină al 

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și ale colegiilor de disciplină de pe lângă inspectoratele 

școlare județene aprobat prin ORDIN nr. 3.866 din 2 mai 2012. 

în conformitate cu: 

• Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar aprobată prin ORDIN nr.5154 din 30 august 2021. 

• Legea educației nr.1 /2011. 

hotărăște: 

Art. 1. Se constituie la nivelul unității de învățământ comisia de cercetare disciplinară alcătuită din: 

• Crîngașu Florina  – profesor – membru; 

• Jalbă Marcela   – profesor – membru; 

• Oprescu Nadia Cecilia  – profesor – membru; 

• Duca Nuța  – profesor – membru; 

• Stoica Adriana  - P.I.P. – membru – reprezentant F.S.L.I. 

Art. 2. Comisia va avea atribuțiile stabilite prin Legea educației și își va finaliza activitatea odată cu depunerea la 

registratura unității a unui raport în care este menționată cercetarea abaterii prezumate efectuate, prin care s-au 

stabilit faptele și urmările acestora, împrejurările  în care au fost săvârșite, existența sau inexistența vinovăției, precum 

și orice date concludente 

Art. 3. Persoanele nominalizate la art.1 vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 
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