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HOTARAREA

nr. clin 31.01.2018

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Braşov 
reunit în şedinţa ordinară din data de 31.01.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/201 1 
cu modificările şi completările ulterioare şi OMEN 4619/22.09.2014-metodologia cadru de 
organizare ş ifuncţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţămân preuniversitar, 
cu modificările ş ¡completările ulterioare.

Având în vedere:

1. Aprobarea solicitărilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pe luna decembrie 2018.

2. Prezentarea raportului privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul
bugetar 2017.

3. Aprobarea cererilor privind menţinerea in activitate ca titular in funcţia didactica peste
varsta de pensionare la nivelul unităţilor de invatamant.

4. Diverse,

emiteprezenta:

HOTĂRÂRE

Art.l. Se aprobă şi se votează în unanimitate de către membrii C.A decontarea cheltuielilor cu 
naveta pe luna decembrie 2018.

Art.2. D-na contabil Schiopu Ioana prezintă membrilor C.A raportul privind modul de utilizare a 
fondurilor financiare alocate in anul bugetar 2017.

Art.3. Se discuta si aproba cererile privind menţinerea in activitate ca titular in funcţia didactica 
peste varsta de pensionare la nivelul unităţilor de invatamant,conform O.M. nr. 5485/13.11.2017.

Art.4.Se prezintă“ Procedura Operaţional aprivind Funcţionarea Serviciului de Evaluare. Orientare 
Şcolara si Profesionala”; se aproba si se voteaza in unanimitate de către membrii C.A, urmând a 
intra in vigoare de la 1 februarie 2018.

Prof. Florescu Canr

Preşedinte C.A.

Prof. Ighigeanu Ioana

Secretar C.A.
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HOTĂRÂREA 
nr. din 15.02.2018

Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 
Braşov reunit în şedinţa extraordinară din data de 15.02.2018, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi OMEN 4619/22.09.2014- 
metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere:

• Aprobarea solicitărilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pe luna ianuarie 2018.

• Discutarea si analizarea machetei proiect de încadrare pe anul şcolar 2018-2019.

emite prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.l. Se aprobă şi se votează in unanimitate de către membrii C.A decontarea cheltuielilor cu 
naveta pe luna ianuarie 201 8.

Art.2. Se votează şi se aprobă în unanimitate de către membrii C.A macheta proiect de încadrare pe 
anul şcolar 2018-2019.

Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 
internet a CJRAE Braşov.


