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HOTĂRÂREA nr. 15/5.09.2016
privind cererea de examinare a elevei Comarița Andrada Gabriela

Consiliul  de  Administrație  al  Colegiului  Național  „Nicolae  Titulescu”,  întrunit  în
ședință ordinară astăzi, 05.09.2016,  

AVÂND ÎN VEDERE: 
- prevederile Legii Educației Naționale/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare a  unităților  de  învățământ

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/ 2014; 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, aprobat

prin OMEN nr. 4619/ 2014,
- Cererea elevei Comarița Andrada Gabriela, de a fi examinată în vederea încheierii

situației  școlare la disciplinele Limba franceză și  Informatică în afara perioadei de
examinare  în  vederea  încheierii  situației  școlare,  cerere  înregistrată  cu  numărul
2948/05.09.2016;

în  temeiul  art.  22,  alin.  (4)  și  art.  32  din  ROFUIP/  2014  și  a  art.  15,  alin.  1,  din
Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație,

HOTĂRĂȘTE:
Se aprobă cererea elevei Comarița Andrada Gabriela, de a fi examinată în vederea

încheierii situației școlare la disciplinele Limba franceză și Informatică în afara perioadei de
examinare  în  vederea  încheierii  situației  școlare,  în  conformitate  cu  art.  216,  al.  1,  din
Regulamentul  de  Organizare  și  Funcționare  al  unităților  din  învățământul  preuniversitar:
„elevii  corigenți  sau  amânați,  care  nu se  pot  prezenta  la  examene din  motive  temeinice,
dovedite cu acte, depuse în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt
examinați la o dată ulterioară, stabilită de consiliul de administrație, dar nu mai târziu de
data începerii cursurilor noului an școlar”.

Eleva  Comarița Andrada Gabriela va fi  examinată în  vederea încheierii  situației
școlare în perioada 7 – 8 septembrie 2016.

Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire de direcțiune și va fi  comunicată elevei
Comarița Andrada Gabriela și tuturor celor în drept, prin grija secretarului Consiliului de
Administrație.
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