
 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 160/27.04.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 27.04.201
Art.1  Aprobarea calificativului par
Florescu Alexandra 
Art.2 Aprobarea acordului de principiu pentru pretransferul consim
învățământ pe catedra de matematică din unitate pentru 
didactic titular pe catedra de informatică la Liceul Tehnologic "Aurel Rainu" din Fieni 
neaprobarea pentru doamna Popescu Mirela Aura
Art.3 Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna aprilie
Art.4 Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna aprilie
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 160/27.04.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 

.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 
școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

calificativului parțial pentru anul școlar 2017-2018 domni

Aprobarea acordului de principiu pentru pretransferul consimțit între unități de 
țământ pe catedra de matematică din unitate pentru doamna Baicu Elena

didactic titular pe catedra de informatică la Liceul Tehnologic "Aurel Rainu" din Fieni 
neaprobarea pentru doamna Popescu Mirela Aura 

Aprobarea decontului navetei elevilor pentru luna aprilie 
ului navetei elevilor pentru luna aprilie 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

2018 domnișoarei profesor 

țit între unități de 
doamna Baicu Elena-Izabel, cadru 

didactic titular pe catedra de informatică la Liceul Tehnologic "Aurel Rainu" din Fieni și 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 161/02.05.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 02.05.201
Art.1  Neacordarea cererii de prelungire a continuită
doamnei profesor Necula Corina
 
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 161/02.05.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  

organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Neacordarea cererii de prelungire a continuității activității în anul școlar 2018
doamnei profesor Necula Corina 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

letãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

ții activității în anul școlar 2018-2019 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 162/07.05.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 07.05.201
Art.1 Aprobarea orarului pentru data de vineri, 11.05.2018 cu ocazia serbării "Zilei 
Colegiului" 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 162/07.05.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
e evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 

MEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 
școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Aprobarea orarului pentru data de vineri, 11.05.2018 cu ocazia serbării "Zilei 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

Aprobarea orarului pentru data de vineri, 11.05.2018 cu ocazia serbării "Zilei 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

Hotărârea nr. 163/30.05.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind m
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu mo
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar
 
Consiliul de administraţie al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 30.05.201
Art.1 Aprobarea PO pentru Evaluarea 
performanță și PO privind organizarea, desfă
"Școală după Școală" 
Art.2 Aprobarea adresei privind înfiin
Gheorghe până la concurenta sumei de 1391,74 lei (33,33% venit n
 
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 163/30.05.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Aprobarea PO pentru Evaluarea și orientarea beneficiarilor educației capabili de 
PO privind organizarea, desfășurarea, monitorizarea și evaluarea Programului 

Aprobarea adresei privind înființarea popririi pe salariu pentru domnul profesor Matei 
Gheorghe până la concurenta sumei de 1391,74 lei (33,33% venit net) 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

  

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

obilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
dificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

și orientarea beneficiarilor educației capabili de 
șurarea, monitorizarea și evaluarea Programului 

țarea popririi pe salariu pentru domnul profesor Matei 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 
 

Hotărârea nr. 164/08.06.2018
 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit

aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016
 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
invãţãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

personalului didactic în anul școlar 2018
 
Consiliul de administraţie al Colegiul Na
şedinţã ordinarã în data 08.06.201
Art.1 Aprobarea Programului 
Art.2 Aprobarea decontului transportului elevilor pe luna mai 2018
Art.3 Aprobarea decontului transportului cadrelor didactice  pe luna mai 2
Art.4 Aprobarea adresei privind înfiin
Gheorghe până la concurenta sumei de 26.554,85 lei
 
 
 
Președinte CA,   

Prof. Victoria Voicu
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 164/08.06.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 
de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014
cu modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preu

l ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

ãmântul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 20
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar 

aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a 

școlar 2018-2019 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa
.2018, hotãrãşte:  

Programului școlar pentru clasele IX-XII în anul școlar școlar 2018
Aprobarea decontului transportului elevilor pe luna mai 2018 
Aprobarea decontului transportului cadrelor didactice  pe luna mai 2018
Aprobarea adresei privind înființarea popririi pe salariu pentru domnul profesor Matei 

sumei de 26.554,85 lei 

    Secretar CA, 
Prof. Victoria Voicu     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

rile şi completãrile ulterioare 
de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile 

de învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

ãmânt preuniversitare, 

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar 
aprobatã prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 

cadru de mobilitate a 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în 

școlar școlar 2018-2019 

018 
țarea popririi pe salariu pentru domnul profesor Matei 

Șerban Alina Maria 



 
 

Colegiul Na
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9; 135400 

Tel./Fax: 0245760489 |  web:  
 
 

 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modific
-Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobata
modificãrile şi completãrile ulterioare 
-Regulamentul de organizare şi fucţionare a unit
prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016

 - Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invã
preuniversitar în anul şcolar 2017

-Metodologia de evaluare anualã a activitã
prin OMECTS 6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare
           - Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare

- HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011
- OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei 

didactic în anul școlar 2018-2019
 
Consiliul de administraţie al Colegiul Na
ordinarã în data 21.06.2018, hotãrãşte: 
Art.1 Aprobarea firmei pentru achizi
Art.2 Aprobarea formularului "Contractului civil de furnizare servicii"
3913/07.06.2018 
Art.3 Aprobarea Comisiei de înscriere în liceu pentru anul 
Art.4 Aprobarea Comisiei pentru sus
Art.5 Aprobarea Comisiei pentru sus
Art.6 Avizarea planului de măsuri privind repara
vacanței de vară 
Art.7 Aprobarea cererilor concediilor de
Art.8 Aprobarea delegării atribuțiilor de serviciu și preluarea tuturor prerogativelor funcției de director 
pentru perioada 13-24.08.2018 și de director adjunct pentru 16
Art.9 Aprobarea prelungirii contractului pentru furnizarea gazelor
S.A. 
Art.10 Aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice 
Art.11 Aprobarea cererii de retragere pentru stabilire în străinătate pentru eleva Matei Daniela de la 
clasa IX D 
 
 
 
Președinte CA,    
Prof. Victoria Voicu 

 
Colegiul Național Nicolae Titulescu Pucioasa 

ul Trandafirilor, nr. 9; 135400 – Pucioasa, jud. Dâmbovi
web: www.cnnt-puc.net | email: nicolaetitulescu2005@yahoo.com

Hotărârea nr. 165/21.06.2018 

În conformitate cu prevederile:  
Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobata prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare  
Regulamentul de organizare şi fucţionare a unitãţilor de învãţãmânt preuniversitare, aprobat 

prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5079/2016 
cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invã

preuniversitar în anul şcolar 2017-2018 aprobatã prin OMENŞ 5739/ 2016 
Metodologia de evaluare anualã a activitãţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobat

6143/2011cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
Legea 53/ 2003 cu modificãrile şi completãrile ulterioare 
HGR 355 /2007 şi  HGR 1169/2011 
OMEN 5485/13.11.2017 privind aprobarea Metodologiei -cadru de mobilitate a personalului 

2019 

Consiliul de administraţie al Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în şedinţ
, hotãrãşte:  

Aprobarea firmei pentru achiziționarea tichetelor de vacanță 
formularului "Contractului civil de furnizare servicii"- Conform OMEN 

Aprobarea Comisiei de înscriere în liceu pentru anul școlar 2018-2019 
Aprobarea Comisiei pentru susținerea examenelor de corigență și situație neîncheiată
Aprobarea Comisiei pentru susținerea testului de limbă străină pentru clasele de intensiv 
Avizarea planului de măsuri privind reparațiile și igienizarea spațiilor de învățământ pe perioada 

Aprobarea cererilor concediilor de odihnă 
țiilor de serviciu și preluarea tuturor prerogativelor funcției de director 

și de director adjunct pentru 16-27.07.2018 
Aprobarea prelungirii contractului pentru furnizarea gazelor naturale cu firma CEZ Vânzare 

Aprobarea decontului pentru transportul cadrelor didactice și elevilor pe luna iunie 2018
Aprobarea cererii de retragere pentru stabilire în străinătate pentru eleva Matei Daniela de la 

   Secretar CA, 
     Șerban Alina Maria

, jud. Dâmbovița 
nicolaetitulescu2005@yahoo.com 

ãrile şi completãrile ulterioare 
Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

prin OMEN Nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 

ãmânt preuniversitare, aprobat 

cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invãţãmântul 

ţii personalului didactic şi didactic auxiliar aprobatã 

cadru de mobilitate a personalului 

țional “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, întrunit în şedinţã 

Conform OMEN 

ținerea examenelor de corigență și situație neîncheiată 
ținerea testului de limbă străină pentru clasele de intensiv  

țiile și igienizarea spațiilor de învățământ pe perioada 

țiilor de serviciu și preluarea tuturor prerogativelor funcției de director 

naturale cu firma CEZ Vânzare 

și elevilor pe luna iunie 2018 
Aprobarea cererii de retragere pentru stabilire în străinătate pentru eleva Matei Daniela de la 

Șerban Alina Maria 


