
 
 

HOTĂRÂRE NR. 09/06.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 945/05.02.2019, întocmit de doamna Tătaru Daniela Ioana, inspector școlar pentru 
managementul resurselor umane, privind prezentarea listei finale care cuprinde cadrele didactice 
care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2019, care solicită 
menținerea în activitate ca titular în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare 
raportată la 1 septembrie 2019, în anul școlar 2019-2020, în vederea validării; 
- prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr.  5460/12.11.2018,  modificată și completată prin OMEN nr. 
5728/20.12.2018; 
- prevederile Calendarului mobilității personalului didactic de predare din unitățile de învățământ 
în anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă referatul și validează Lista finală cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc 
cumulativ condiţiile prevăzute la art. 28 alin (7) și solicită menținerea în activitate ca titular în 
funcția didactică în anul școlar 2019-2020, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Bogdan BUZATU 

 

 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 10/06.02.2019 

Având în vedere: 

- propunerea de modificare a Graficului unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019; 
- Adresa Ministerului Educației Naționale nr. 97/DGMSPP/5.02.2019, prin care se solicită 
efectuarea unei inspecții tematice cu privire la regulamentele de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ din județ;  
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare; 
- prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar, anexă la 
OMECTS nr. 5547/2011. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă modificarea Graficului unic de monitorizare și control al Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019. 
Art. 2 Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Teleorman va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Bogdan BUZATU 
 



 

HOTĂRÂRE NR. 11/06.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 947/05.02.2019 privind planificarea concediului de odihnă la nivelul 
Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, prin care se propune spre aprobare planificarea 
concediilor legale de odihnă pentru angajații ISJ Teleorman în anul 2019; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea consiliului de 
administrație al inspectoratului școlar, aprobat prin Ordinul nr. 5530/05.10.2011, cu modificările 
și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 
3400/2015 privind modificarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare; 
- prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. 
 În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a 
inspectoratelor școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă planificarea concediilor legale de odihnă pentru angajații ISJ Teleorman în anul 
2019. 
Art. 2 Consiliul de Administrație și angajații Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Bogdan BUZATU 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 12/06.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 950/06.02.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Simion M. Mariana. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar. 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Simion M. Mariana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Bogdan BUZATU 

 



 
HOTĂRÂRE NR. 13/06.02.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 951/06.02.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea școlară/plan 
școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea numărului de locuri la 
clasa a XI-a, profil uman, specializarea filologie, cu 2 locuri (de la 60 la 62)  pentru anul școlar 
2018-2019, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor la Colegiul Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria; 
- referatul nr. 952/06.02.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian - rețea școlară/plan 
școlarizare, prin care se propune spre analiză și aprobare suplimentarea numărului de locuri la 
clasa a III-a, cu 1 loc (de la 126 la 127, pentru 4 clase)  pentru anul școlar 2018-2019, în mod 
excepțional și în interesul educațional al elevilor la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” 
Alexandria; 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 150 alin (2) și art. 155 alin (1), (4) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016, 
modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Nu aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa a XI-a, profil uman, specializarea 
filologie, cu 2 locuri (de la 60 la 62)  pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în 
interesul educațional al elevilor la Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” Alexandria. 
Art. 2 Nu aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa a III-a, cu 1 loc (de la 126 la 127, 
pentru 4 clase)  pentru anul școlar 2018-2019, în mod excepțional și în interesul educațional al 
elevilor la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Alexandria. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Bogdan BUZATU 

 



 
HOTĂRÂRE NR. 14/13.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1093/12.02.2019, întocmit de doamna inspector școlar, prof. Daniela Ioana Tătaru, 
privind contestațiile depuse de cadrele didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare 
până la data de 1 septembrie 2019 care solicită menținerea în activitate ca titular în funcția 
didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2019, în anul școlar 
2019-2020, prin care se solicită soluționarea contestației formulată de domnul Ingineru I. Marin 
privind menținerea în activitate în anul școlar 2019-2020 pe catedra de limba și literatura română 
de la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede ; 
- prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5460/12.11.2018,  modificată și completată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 5728/20.12.2018; 
- Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru 
anul școlar 2019-2020, Anexa nr. 19 la Metodologie. 
- contestația nr. 983/07.02.2019 a domnului Ingineru I. Marin privind menținerea  în activitate ca 
titular peste vârsta legală de pensionare, raportată la 1 septembrie 2019, în anul școlar 2019-2020 
pe catedra de limba și literatura română de la Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de 
Vede; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Respinge contestația depusă de domnul Ingineru I. Marin de la Școala Gimnazială 
„Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede, deoarece nu sunt îndeplinite prevederile art. 28 alin (7) din 
Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul 
preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 
5460/12.11.2018,  modificată și completată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 
5728/20.12.2018. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 15/13.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1094/12.02.2019, întocmit de doamna Tătaru Daniela Ioana, inspector școlar 
pentru managementul resurselor umane, privind prezentarea listei finale ce conține cadrele 
didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare până la data de 1 septembrie 2019 de la 
Liceul Tehnologic „A. Saligny” Roșiorii de Vede, care solicită menținerea în activitate ca titular 
în funcția didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare raportată la 1 septembrie 2019, în 
anul școlar 2019-2020, în vederea validării; 
- prevederile art. 28 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare 
din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului 
educației naționale nr.  5460/12.11.2018,  modificată și completată prin OMEN nr. 
5728/20.12.2018; 
- prevederile Calendarului mobilității personalului didactic de predare din unitățile de învățământ 
în anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- adresa M.E.N. nr. 213/DGISSEP/12.02.2019, înregistrată la Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman cu nr. 1069/12.02.2019, privind derogarea de la prevederile art. 4 din Calendarul 
mobilității personalului didactic de predare din unitățile de învățământ preuniversitar în anul 
școlar 2019-2020, la nivelul județului Teleorman; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă referatul și validează Lista finală cuprinzând cadrele didactice de la Liceul 
Tehnologic „A. Saligny” Roșiorii de Vede care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 
28 alin (7) și solicită menținerea în activitate ca titular în funcția didactică în anul școlar 2019-
2020, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 16/13.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1108/12.02.2019, întocmit de doamna Tătaru Daniela Ioana, inspector școlar 
pentru managementul resurselor umane, privind prezentarea listei ce cuprinde cadrele didactice 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 48 alin. (2), prin care se solicită aprobarea 
transferului doamnei Paraschiv Luminița Doinița pe postul de învățător de la Școala Gimnazială 
„Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele începând cu anul școlar 2019-2020; 
- acordul Școlii Gimnaziale „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele nr. 850/08.02.2019; 
- prevederile art. 48 alin. (2) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul 
ministrului educației naționale nr.  5460/12.11.2018,  modificată și completată prin OMEN nr. 
5728/20.12.2018; 
- prevederile Calendarului mobilității personalului didactic de predare din unitățile de învățământ 
în anul școlar 2019-2020; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
        
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă transferul doamnei Paraschiv Luminița Doinița pe postul de învățător de la Școala 
Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele începând cu anul școlar 2019-2020, conform 
referatului. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 



 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 17/13.02.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 1104/12.02.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea și aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 
2019-2020, prin care se propune spre analiză și aprobare modificarea planurilor de școlarizare conform 
solicitărilor unităților de învățământ Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de Vede, Școala 
Gimnazială nr. 1 Lunca și Școala Gimnazială Vârtoape; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 
școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi 
școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 
organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, rețeaua școlară 
a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar se organizează de către autoritățile 
administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare; 
- Planul de școlarizare pentru anul  școlar 2019-2020. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 prin diminuarea cu o 
grupă mică program normal a Planului de școlarizare aprobat pentru Școala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Roșiorii de Vede, conform referatului. 
Art. 2 Aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 prin comasarea  
claselor paralele pentru clasa a II-a (1 clasă cu 29 de elevi) la solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Lunca. 
Art. 3 Nu aprobă modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 prin înființarea 
unei grupe la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Vârtoapele de Sus, neexistând documente 
justificative din partea unității de învățământ. 
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerile unităților de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 18/13.02.2019 

Având în vedere: 

- referatul nr. 1082/12.02.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman, prin care propune spre aprobare calificativele personalului contractual pentru anul 
2018, conform fișelor de evaluare; 
- propunerile doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, privind calificativele șef 
serviciu și audit de la Domeniul economic și administrativ; 
- prevederile Ordinului M.E.C.T.Ș. nr. 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și 
metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului 
contractual; 
- prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă calificativele pentru anul 2018 personalului contractual, șef serviciu și audit de la 
Domeniul economic și administrativ, conform fișelor de evaluare. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 

 
 



 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 19/13.02.2019 

 
Având în vedere: 
- referatul nr. 1088/12.02.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier Florian Sisu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobile „Clădiri învățământ preuniversitar (C08 - Centrală termică și C13 - 
Laborator) - Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Alexandriaˮ, str. Libertății nr. 69, mun. Alexandria, 
județul Teleorman, cu suprafețe construite de: C08 = 103,42 m.p. și C13 = 106,93 m.p., conform 
H.C.L. nr. 212/30.07.2018, în „Desființare (demolare) a clădirilor C08 și C13ˮ, pentru o perioadă 
limitată - pe perioada desfășurării lucrărilor de demolare -, urmând ca după finalizarea lucrărilor de 
desființare terenul să rămână în domeniul public al municipiului Alexandria, făcând parte din baza 
materială a învățământului preuniversitar de stat; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 212/30.07.2018, privind schimbarea destinației unor construcții din 
cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescuˮ Alexandria, aparținând domeniului public de interes 
local al municipiului Alexandria, în vederea demolării acestora. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobile „Clădiri 
învățământ preuniversitar (C08 - Centrală termică și C13 - Laborator) - Liceul Tehnologic Nicolae 
Bălcescu Alexandriaˮ, str. Libertății nr. 69, mun. Alexandria, județul Teleorman, cu suprafețe 
construite de: C08 = 103,42 m.p. și C13 = 106,93 m.p., conform H.C.L. nr. 212/30.07.2018, în 
„Desființare (demolare) a clădirilor C08 și C13ˮ, pentru o perioadă limitată - pe perioada desfășurării 
lucrărilor de demolare -, urmând ca după finalizarea lucrărilor de desființare terenul să rămână în 
domeniul public al municipiului Alexandria, făcând parte din baza materială a învățământului 
preuniversitar de stat.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 20/13.02.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 1087/12.02.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul ISJ 
Teleorman și consilier Florian Sisu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din imobile „C8 - Baracă metalică cu terenul aferent”, în suprafață de 25,00 
m.p. și „C9 - Baracă pfl cu terenul aferent”, în suprafață de 83,00 m.p., din cadrul Liceului Tehnologic 
nr. 1 Alexandria, str. Șoseaua Turnu Măgurele nr. 1-3, mun. Alexandria, județul Teleorman, conform 
H.C.L. nr. 295/25.10.2018, în „Imobile ale domeniului public de interes local al municipiului 
Alexandria în vederea închirieriiˮ a clădirilor C8 și C9, pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani; 
- prevederile art. 112 alin (2) și alin (6) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 
conformˮ pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 295/25.10.2018, privind schimbarea destinației unor imobile din 
cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, aparținând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria. 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă acordarea «avizului educațional» pentru schimbarea destinației din imobile „C8 - 
Baracă metalică cu terenul aferent”, în suprafață de 25,00 m.p. și „C9 - Baracă pfl cu terenul aferent”, 
în suprafață de 83,00 m.p., din cadrul Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, str. Șoseaua Turnu 
Măgurele nr. 1-3, mun. Alexandria, județul Teleorman, conform H.C.L. nr. 295/25.10.2018, în 
„Imobile ale domeniului public de interes local al municipiului Alexandria în vederea închirieriiˮ a 
clădirilor C8 și C9, pentru o perioadă limitată - maximum 5 ani.  
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Președinte Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 21/13.02.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 1107/12.02.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Nedelcu M. Ana Maria. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1106/12.02.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Pitpalac M. Ruxandra Loredana. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 1105/12.02.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
diploma de bacalaureat pe numele Florea T. Valeriu. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor 
de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar. 
        În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Nedelcu M. Ana Maria, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Pitpalac M. Ruxandra Loredana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele pe numele 
Florea T. Valeriu, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 4 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și 
conducerea unității de învățământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 
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