
 

 
 
  

 
HOTĂRÂRE NR. 63/02.07.2019 

 
Având în vedere: 
- referatul nr. 6112/01.07.2019, întocmit de Comisia de evaluare a dosarelor pentru gradațiile de merit, 
privind aprobarea listei cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de 
merit în ordine descrescătoare, pe categorii de personal și discipline; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 3952/2019 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019; 
- prevederile art. 9 alin. 8 ale Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019; 
- prevederile Graficului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2019, 
anexa nr. 1 la metodologie. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă Lista cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit 
în ordine descrescătoare, pe categorii de personal și discipline, întocmită de Comisia de evaluare a 
dosarelor pentru gradațiile de merit, în forma prezentată. 
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 
conducerea unităților de învățământ și personalul care a participat la concursul pentru acordarea 
gradaţiilor de merit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

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

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 64/02.07.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 5869/24.06.2019, 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 „imobil care aparține domeniului public de interes local al comunei Talpa, 
situat în comuna Talpa, sat Talpa Ogrăzile, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9. CF 20441, compus din două 
clădiri C1 de 170 mp, respectiv C2 de 26 mp și teren intravilan în suprafață de 1020 mp”, în imobil „cu 
altă destinație care vizează implementarea proiectului „Inființare centru zi «Armonia Talpa»”, conform 
H.C.L. 42/21.06.2019, privind modificarea și completarea HCL nr. 62/28.11.2018 a Consiliului Local 
Talpa, pentru o perioadă limitată - maximum 10 ani (art. 4, alin. f din O.M.E.N.C.S. 5819/2016); 
- 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. 42/21.06.2019, privind modificarea și completarea HCL nr. 
62/28.11.2018 a Consiliului Local Talpa, privind schimbarea destinației unui imobil care aparține 
domeniului public de interes local al comunei Talpa, situat în comuna Talpa, sat Talpa Ogrăzile, str. 22 
Decembrie 1989, nr. 9. CF 20441, compus din două clădiri C1 de 170 mp, respectiv C2 de 26 mp și 
teren intravilan în suprafață de 1020 mp”, în imobil „cu altă destinație care vizează implementarea 
proiectului „Inființare centru zi «Armonia Talpa»”, pentru o perioadă de 10 ani. 
 
       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 „imobil care 
aparține domeniului public de interes local al comunei Talpa, situat în comuna Talpa, sat Talpa 
Ogrăzile, str. 22 Decembrie 1989, nr. 9. CF 20441, compus din două clădiri C1 de 170 mp, respectiv 
C2 de 26 mp și teren intravilan în suprafață de 1020 mp”, în imobil „cu altă destinație care vizează 
implementarea proiectului „Inființare centru zi «Armonia Talpa»”, pentru o perioadă limitată - 
maximum 10 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. 65/02.07.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 5748/20.06.2019, 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 „imobil care aparține domeniului public de interes local al comunei 
Ștorobăneasa, județul Teleorman, parte din baza materială a Școlii Gimnaziale „Vasile Racottă” 
Ștorobăneasa, teren intravilan, având C.F. 21887.N.C. 21887, în suprafață de 823 mp, categoria de 
folosință curți-construcții”, în imobil „cu altă destinație care vizează realizarea proiectului „Centru de 
zi pentru copii în comuna Ștorobăneasa”, conform H.C.L. 21/04.06.2019, privind modificarea art. 1 
din HCL nr. 17/25.04.2019 a Consiliului Local al comunei Ștorobăneasa, pentru o perioadă limitată - 
maximum 10 ani (art. 4, alin. f din O.M.E.N.C.S. 5819/2016); 
- 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. 21/04.06.2019, privind modificarea art. 1 din HCL nr. 17/25.04.2019 
a Consiliului Local al comunei Ștorobăneasa, privind schimbarea destinației din „imobil care aparține 
domeniului public de interes local al comunei Ștorobăneasa, județul Teleorman, parte din baza 
materială a Școlii Gimnaziale „Vasile Racottă” Ștorobăneasa, teren intravilan, având C.F. 21887.N.C. 
21887, în suprafață de 823 mp, categoria de folosință curți-construcții”, în imobil „cu altă destinație 
care vizează realizarea proiectului „Centru de zi pentru copii în comuna Ștorobăneasa”, pentru o 
perioadă de 10 ani. 
 
       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 „imobil care 
aparține domeniului public de interes local al comunei Ștorobăneasa, județul Teleorman, parte din baza 
materială a Școlii Gimnaziale „Vasile Racottă” Ștorobăneasa, teren intravilan, având C.F. 21887.N.C. 
21887, în suprafață de 823 mp, categoria de folosință curți-construcții”, în imobil „cu altă destinație 
care vizează realizarea proiectului „Centru de zi pentru copii în comuna Ștorobăneasa”, pentru o 
perioadă limitată - maximum 10 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. 66/02.07.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 6145/02.07.2019, întocmit de domnul inspector școlar, prof. Marioara Adrian - rețea 
școlară/plan școlarizare, privind modificarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Videle, prin care se propune spre aprobare ca grupa mică 
program normal să fie transformată în grupă mică program prelungit; 
- 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 aprobat; 
 
       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 la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 1 Videle, conform referatului compartimentului. 
Art. 2 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. 67/02.07.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 6146/02.07.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diploma de absolvire a învățământului complementar/de ucenici pe numele Ghersin T. Niculina. 
În referat se menționează că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în 
vigoare; 
- Referatul nr. 6147/02.07.2019, 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 Ștefan I. George. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 6148/02.07.2019, 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 Neagu L.M. Florin Cristian. 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. 3844/2016 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 absolvire a învățământului 
complementar/de ucenici pe numele Ghersin T. Niculina, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Ștefan I. 
George, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Neagu L.M. 
Florin Cristian, 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 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 68/22.07.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 7184/22.07.2019, întocmit de Comisia de soluționare a contestațiilor depuse la concursul 
pentru acordarea gradațiilor de merit prin care se înaintează spre aprobare Lista cu punctajele rezultate 
în urma reevaluării de către Comisia de soluționare a contestațiilor pentru dosarele depuse în vederea 
obținerii gradației de merit, sesiunea 2019, nr. 7185/22.07.2019 și Lista cu rezultatele candidaților 
participanți la concursul de acordare a gradațiilor de merit, în ordine descrescătoare a punctajelor 
acordate, sesiunea 2019, după soluționarea contestațiilor, nr. 7186/22.07.2019; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 3952/2019 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea 
gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019; 
- prevederile art. 9 alin. 8 din Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2019; 
- prevederile Graficului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit - sesiunea 2019, 
anexa nr. 1 la metodologie. 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Aprobă Lista cu punctajele rezultate în urma reevaluării de către Comisia de soluționare a 
contestațiilor pentru dosarele depuse în vederea obținerii gradației de merit, sesiunea 2019, nr. 
7185/22.07.2019. 
 Art. 2 Aprobă Lista cu rezultatele candidaților participanți la concursul de acordare a gradațiilor de 
merit, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate, sesiunea 2019, după soluționarea contestațiilor, 
nr. 7186/22.07.2019. 
Art. 3 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Teleorman, 
conducerea unităților de învățământ și personalul care a participat la concursul pentru acordarea 
gradaţiilor de merit vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
Președinte de ședință al Consiliul de Administrație, 

Inspector Școlar General Adjunct, 
prof. Monica COMAN 

 



 
 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 69/22.07.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 7158/22.07.2019, întocmit de inspectori școlari, prof. Ion Marilena, prof. Costache 
Florentina Flori, prof. Marioara Adrian, privind suplimentarea numărului de locuri la CSEI 
Alexandria, prin care se propune spre aprobare suplimentarea numărului de locuri la clasa de 
învățământ special profesional de la CSEI Alexandria, domeniul de pregătire Industrie textilă și 
pielărie, calificarea profesională Confecționer produse textile, cod 620, pentru anul școlar 2019-2020, 
cu 4 locuri, de la 12 la 16 locuri; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile O.M.E.N. nr. 5031/04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii 
în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020; 
 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Aprobă suplimentarea numărului de locuri la clasa de învățământ special profesional de la CSEI 
Alexandria, domeniul de pregătire Industrie textilă și pielărie, calificarea profesională Confecționer 
produse textile, cod 620, pentru anul școlar 2019-2020, cu 4 locuri, de la 12 la 16 locuri, 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 de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 70/22.07.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 7183/22.07.2019, întocmit de doamna inspector școlar pentru proiecte educaționale, prof. 
Stancu Estera Ligia, prin care se propune spre validare lista liceelor din județul Teleorman repartizate 
în runda a III-a, care au depus propunerile de proiect, conform prevederilor existente în Ghidul 
Aplicantului din cadrul Schemei de Granturi pentru Licee pentru proiecte finanțate prin Proiectul 
privind Învățământul Secundar - ROSE; 
- prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile secțiunii 5.4.2. din Ghidul Aplicantului din cadrul Schemei de Granturi pentru Licee 
pentru proiecte finanțate prin Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE. 
 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Validează Lista liceelor din județul Teleorman repartizate în runda a III-a, care au depus 
propunerile de proiect, conform prevederilor existente în Ghidul Aplicantului din cadrul Schemei de 
Granturi pentru Licee pentru proiecte finanțate prin Proiectul privind Învățământul Secundar - ROSE. 
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. Monica COMAN 
 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
  

 

HOTĂRÂRE NR. 71/22.07.2019 
Având în vedere: 
- referatul nr. 7174/22.07.2019, întocmit de domnul inspector școlar Marioara Adrian, Rețea 
școlară/plan școlarizare, privind funcționarea în anul școlar 2019-2020 a unei clase sub efectivul 
minim prevăzut de lege la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria, prin care se solicită 
funcționarea în anul școlar 2019-2020 a clasei a XII-a specializarea Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații cu 14 locuri; 
- 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 aprobat; 
 
 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 Respinge  funcționarea în anul școlar 2019-2020 a unei clase sub efectivul minim prevăzut de 
lege la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” Alexandria. 
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. Monica COMAN 
 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 72/22.07.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 7197/22.07.2019, 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 „imobil din str. Stegarului nr. 2 în care a funcționat Școala Primară nr. 5, 
identificat conform cărții funciare nr. 23695 Roșiori de Vede”, în imobil „în vederea dării în folosință 
gratuită către Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman „General de Brigadă Ion Bunoaica” - 
Detașamentul 3 Jandarmi, Roșiori de Vede, pentru desfășurarea activității specifice”, conform H.C.L. 
108/11.07.2019 a Consiliului Local al municipiului Roșiorii de Vede, pentru o perioadă limitată - 
maximum 10 ani (art. 4, alin. f din O.M.E.N.C.S. 5819/2016); 
- 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. 108/11.07.2019, privind schimbarea destinației imobilului din str. 
Stegarului nr. 2 în care a funcționat Școala Primară nr. 5, în vederea dării în folosință gratuită către 
Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman „General de Brigadă Ion Bunoaica” - Detașamentul 3 
Jandarmi Roșiorii de Vede, pentru desfășurarea activității specifice, pentru o perioadă de 10 ani. 
 
       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 „imobil din str. 
Stegarului nr. 2 în care a funcționat Școala Primară nr. 5, identificat conform cărții funciare nr. 23695 
Roșiori de Vede”, în imobil „în vederea dării în folosință gratuită către Inspectoratul de Jandarmi 
Județean Teleorman „General de Brigadă Ion Bunoaica” - Detașamentul 3 Jandarmi, Roșiori de Vede, 
pentru desfășurarea activității specifice”, conform H.C.L. 108/11.07.2019 a Consiliului Local al 
municipiului Roșiorii de Vede, pentru o perioadă limitată - maximum 10 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 de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 73/22.07.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 6639/12.07.2019, 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 „imobil - teren în suprafață de 98,00 m.p., din totalul de 641,00 m.p. din 
acte (643,00 m.p. din măsurători) aferent Școlii cu clasele I-IV sat Băcălești, situat în comuna 
Călmățuiu de Sus, sat Băcălești, județul Teleorman”, în imobil „ destinație „Realizare loc joacă pentru 
copii, sat Băcălești, județ Teleorman”, conform H.C.L. 25/27.06.2019 privind modificarea art. 1 din 
HCL nr. 19/30.05.2019 a Consiliului Local al comunei a Călmățuiu de Sus, pentru o perioadă limitată - 
maximum 5 ani (art. 4, alin. f din O.M.E.N.C.S. 5819/2016); 
- 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. H.C.L. 25/27.06.2019 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 
19/30.05.2019, privind schimbarea destinației imobilului - teren în suprafață de 98,00 m.p., din totalul 
de 641,00 m.p. din acte (643,00 m.p. din măsurători) aferent Școlii cu clasele I-IV sat Băcălești, situat 
în comuna Călmățuiu de Sus, sat Băcălești, județul Teleorman”, în imobil „ destinație „Realizare loc 
joacă pentru copii, sat Băcălești, județ Teleorman”, pentru o perioadă de 5 ani. 
 
       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 „imobil - teren în 
suprafață de 98,00 m.p., din totalul de 641,00 m.p. din acte (643,00 m.p. din măsurători) aferent Școlii 
cu clasele I-IV sat Băcălești, situat în comuna Călmățuiu de Sus, sat Băcălești, județul Teleorman”, în 
imobil „ destinație „Realizare loc joacă pentru copii, sat Băcălești, județ Teleorman”, conform H.C.L. 
25/27.06.2019 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 19/30.05.2019 a Consiliului Local al comunei a 
Călmățuiu de Sus, 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 de ședință al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General Adjunct, 

prof. Monica COMAN 
 
 

 
 



 

 
 
  

HOTĂRÂRE NR. 74/22.07.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 6244/04.07.2019, 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 „imobil - clădire în suprafață de 400 m.p. și terenul aferent în suprafață de 
3871 m.p., situat în str. Dunării nr. 224, în care a funcționat Școala cu clasele I-IV Suhaia, județul 
Teleorman” și din „clădirile C2-magazie în suprafață de 25 m.p. și C3-WC în suprafață de 42 m.p., 
aferente imobilului Școala veche, CF nr. 20103 Suhaia” în „imobil la dispoziția Consiliului Local al 
Comunei Suhaia”, conform H.C.L. 22/14.05.2019 privind modificarea HCL nr. 6/2019 a Consiliului 
Local al comunei Suhaia, pentru o perioadă nedeterminată (art. 5, alin. f din O.M.E.N.C.S. 
5819/2016), dar fără a se demola imobilul; 
- 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. H.C.L. 22/14.05.2019 privind modificarea HCL nr. 6/2019, privind 
schimbarea destinației unui imobil aparținând domeniului public al Comunei Suhaia, din imobil cu 
destinația de unitate de învățământ în imobil cu altă destinație. 
 
       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 „imobil - clădire în 
suprafață de 400 m.p. și terenul aferent în suprafață de 3871 m.p., situat în str. Dunării nr. 224, în care 
a funcționat Școala cu clasele I-IV Suhaia, județul Teleorman” și din „clădirile C2-magazie în 
suprafață de 25 m.p. și C3-WC în suprafață de 42 m.p., aferente imobilului Școala veche, CF nr. 20103 
Suhaia” în „imobil la dispoziția Consiliului Local al Comunei Suhaia”, conform H.C.L. 22/14.05.2019 
privind modificarea HCL nr. 6/2019 a Consiliului Local al comunei Suhaia, pentru o perioadă 
nedeterminată, dar fără a se demola imobilul.  
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. Monica COMAN 
 
 

 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 75/22.07.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 7159/22.07.2019, 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 Cinzacă G. Elena. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7160/22.07.2019, 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 Năstase F. George Sorin. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7161/22.07.2019, 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 Vârșă V. Florentina Cristina. În referat se menționează că 
documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7162/22.07.2019, 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 Rotaru D. Gabriela. În referat se menționează că documentele 
au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 7163/22.07.2019, 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 Cocîrneață M. Gigi Ioana. 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. 3844/2016 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 Cinzacă G. 
Elena, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diploma de bacalaureat pe numele Năstase F. 
George Sorin, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diploma de bacalaureat pe numele Vârșă V. 
Florentina Cristina, cu respectarea legislației în vigoare. 



 
Art. 4 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diploma de bacalaureat pe numele Rotaru D. 
Gabriela, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 5 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru Diploma de bacalaureat pe numele Cocîrneață M. 
Gigi Ioana, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 6 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. Monica COMAN 

 
 



 

 

 
 
  

 HOTĂRÂRE NR. 76/26.07.2019 
Având în vedere: 
- propunerea doamnei inspector școlar general, prof. Valeria Gherghe, de numirea în funcția de 
director la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Alexandria, a doamnei Ionescu Adriana, prin detașare 
în interesul învățământului începând cu data de 1.08.2019 până la revenirea din concediu de creștere și 
îngrijire copil al doamnei Crăciunică Mihaela, dar nu mai târziu de 31 august 2019; 
- concediul de creștere și și îngrijire copil al doamnei Crăciunică Mihaela, director de la Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 7 Alexandria; 
- prevederile art. 254 alin. 1 și art. 258 alin. 7 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 83 (1) și (2) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de 
predare din învățământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, anexă la O.M.E.N. nr. 
5485/13.11.2017, modificat prin O.M.E.N. nr. 3017/2018; 
- prevederile O.M.E.N. nr 5530/2011 modificat prin O.M.E.C.T.S. nr. 3400/2015 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare; 
- acordul scris al doamnei Ionescu Adriana pentru numirea prin detașare în interesul învățământului în 
funcția de director la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Alexandria, 
 
În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, 

 
Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art. 1 Acordă aviz favorabil propunerii de numire prin detașare în interesul învățământului numirea în 
funcția de director la Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 Alexandria, a doamnei Ionescu Adriana, 
începând cu data de 1.08.2019 până la revenirea din concediu de creștere și îngrijire copil al doamnei 
Crăciunică Mihaela, dar nu mai târziu de 31 august 2019. 
 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 
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