
HOT 182/12.12.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 14501/12.12.2022 ,

a în 
a vacant de director Mereni 22-2023,

concursului, dar nu mai târziu de 31.08.2023;
- -Mihaela din Mereni;
- propunerea domnului Sorin Gabriel Ilie

a doamnei profesor Bulgaru Laura
Mereni -2023, începând cu data de 12.12
târziu de 31.08.2023;
- prevederile art. 2541, alin (1) 

-
22-2023 5578/2021, art. 85, alin. 1, 2;

- prevederile Metodologiei privind 

- prevederile O.M.E. nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-

- gulamentului-cadru de 
;

- ântul doamnei prof. Bulgaru Laura
a de director Mereni, 4462/08.12.2022.

Art. 1 Ia act de demisia doa -Mihaela din Mereni.
Art. 2 i a doamnei profesor 
Bulgaru Laura pe postul vacant Mereni -2023, începând 
cu data de 12.12 .
Art. 3 an ea 

i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 183/12.12.2022
Având în vedere:
- Raportul nr. 14500/09.12.2022 al , ca 

13344/03.11.2022;
-
-

nr. 1130/16.09.2022;
-

, aprobat prin OMECTS nr. 5550/06.10.2011;

Art. 1 Ia act de Raportul nr. 14500/09.12.2022 al
Teleorman.
Art. 2
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 84/12.12.2022
Având în vedere:
- Raportul 

T 2021-2022;
- -2023;
- Planul de dezvoltare -2026;
-
- prevederile Ordinului nr. 5956/2020 privind 

În temeiul prevederilor Regulamentului de 

Art. 1 Ia act de Raportul 
2021-2022.

Art. 2 -2023.
Art. 3 -2026.
Art. 4
conducerea vor duce la îndeplinire prevederile 

neral,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 185/19.12.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 14727/19.12.2022 -

3-2024 ;
-
ulterioare;
- prevederile OME nr. 6217/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

3-2024.

În temeiu

Art. 1 colar 2023-2024

Art. 2 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 186/19.12.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 14502/12.12.2022, întocmit de inspectori i management resurselor umane,
prof. Negrea Alexandra ,

prin care se propune spre
aprobare ului Consultativ al Teleorman,

2-2023;
-
- Consiliului Consultativ al 

- prevederile Legii Educa
- prevederile Regulamentului privind Consiliului Consultativ al 

- prevederile Regulamentului-cadru a
aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, ,

Art. 1 Consiliului Consultativ al
2-2023, conform Referatului nr. 14502/12.12.2022.

Art. 2
persoanele implicate vor duce la îndeplinire 

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 187/19.12.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 14685/16.12.2022 privind -

solicitarea de 
încadrare în regim de plata cu ora pentru doamna Buligan Laura;
- prevederile Legii
- prevederile art. 20 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

2022-2023, O.M.E. nr. 5578/2021, cu 

- solicitarea
privind încadrarea în regim de plata cu ora în 

-2023;
- -
cadru de organiza
5530/05.10.2011.

Art. 1 A solicitarea de încadrare în regim de plata cu ora pentru doamna Buligan Laura, director 
conform propunerii din referat. 

Art.2
conducerea u i

prof. Sorin Gabriel ILIE



H 188/19.12.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 14718/19.12.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diplom t pe numele .

- Referatul nr. 14719/19.12.2022
e, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele . În refe entele au fost 

- Referatul nr. 14720/19.12.2022
izare, prin care se propune de 

studiu Diplom t pe numele . În referat se m
n vigoare;

- Referatul nr. 14721/19.12.2022
prin care se propune spre aprobare complet

studiu Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele Mardale M. Bogdan-Ciprian. În 

- Referatul nr. 14722/19.12.2022
prin care se propune spre aprobare c

studiu pe numele I. Nicolae. În referat se 

- Referatul nr. 14723/19.12.2022
prin care se propune spre aprobare c

studiu pe numele ina. În referat se 
;

- Referatul nr. 14724/19.12.2022
prin care se propune spre aprobare c

studiu Atestat Profesional pe numele ntin

- prevederile Legii
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de

d itar,
comple .

În temeiul prevederilor Regulamentului de organ e a inspec lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele ,
cu respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele 
Cristian, cu respectare în vigoare.
Art. 3 Ap de studiu Diplom t pe numele 

, cu respectare în vigoare.
Art. 4 Ap Certificat de absolvire a ciclului 
inferior al liceului pe numele Mardale M. Bogdan-Ciprian, cu respectare în vigoare.



Art. 5 Ap c udiu 
Profesionale pe numele , cu respectare în vigoare.
Art. 6 Ap c
Profesionale pe numele ina, cu respectare în vigoare.
Art. 7 Ap c Atestat Profesional pe numele 
Constantin, cu respectare în vigoare.
Art. 8 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratulu ud n Teleorman
conducerile lor de .

ie,
Inspec r General,
prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 189/22.12.2022
Având în vedere:
-

Anca-

30/R/DC/07.10.2022;
- d

- prevederile art. 280, alin 3 din Legea
ulterioare;
- prevederile art. 39, alin 3-4 din Regulamentului-

- prevederile art. 247-252 din Legea 53/2003 –
ulterioare;
- prevederile
preuniversitar nr. 651/28.04.2021, înregistrat la M.M.P.S.-D.S.S.;
-
I
- prevederile Regulamentului-

, cu modific

În 

Art. 1 Anca-
are” Alexandria, deoarece s- care 

.
Art. 2
conducerea i

prof. Sorin Gabriel ILIE



HOT 190/22.12.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 14855/22.12

-
- al 

- prevederile art. 11 lit b) din Regulamentul-
, cu modific

- prevederile art. 13, alin (12)
, aprobat prin OMECTS nr. 5550/06.10.2011;

- prevederile Codului-
prin O.M.E.N. nr. 4831/2018;
-
14781/20.12.2022 ale domnului Marin Cristian- -Irina,

ulterioare
Art. 1 Respingerea 

.
Art. 2
conducerea i vor 

prof. Sorin Gabriel ILIE


