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Hotărârea nr. 10/10.01.2023 

cu privire la aprobarea recuperării zilelor de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023, a 

execuției bugetare pentru anul 2022, bugetului pentru anul 2023, procedurilor anuale de 

achiziții publice pentru anul 2023, proiectului de încadrare pentru anul școlar 2023 – 2024, 

procedurilor noi/revizuite, calificativelor anuale pentru personalul nedidactic, fișei postului 

și fișei de evaluare pentru personalul nedidactic 
 

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 1/ 2011 a Educației Naționale și ale ROFUIP 

aprobat cu OMECTS nr. 5447/2020; 

Având Articolul 12 din OMECTS. nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternative 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1.Se aprobă recuperarea zilelor de 23 ianuarie, 2 iunie și 14 august 2023 după cum urmează: 

- Personalul didactic: 23 ianuarie în perioada 06 – 10.02.2023 și 2 iunie în perioada 13 – 

17.02.2023 

- Personalul didactic auxiliar va avea programul de lucru prelungit cu 2 ore în perioada 25 

– 30.01.2023 pentru 23 ianuarie, în perioada 06 – 09.06.2023 pentru 2 iunie și în perioada 

16 – 21.08.2023 pentru 14 august. 

- Personalul nedidactic va recupera în zilele de sâmbătă, câte 4 ore, în ziua 28.01.2023 

pentru 23 ianuarie, în ziua 10.06.2023 pentru 2 iunie  și în ziua 19.08.2023 pentru 14 

august. 

Art. 2. Se aprobă execuția bugetară pentru anul 2022. 

Art. 3. Se aprobă bugetul pentru anul 2023. 

Art. 4. Se aprobă procedurile anuale de achiziții publice pentru anul 2023. 

Art. 5. Se aprobă proiectul de încadrare pentru anul școlar 2023 – 2024. 

Art. 6. Se aprobă procedurile noi/revizuite. 

Art. 7. Se aprobă calificativele anuale pentru personalul nedidactic. 

Art. 8. Se aprobă fișele postului și fișele de evaluare pentru personalul nedidactic. 

 

 Președinte ședință, Contrasemnează 

dr. prof. Munteanu Neculai Eusebiu                                                      Secretar, Petrila Dana 

Total membri 7 

Prezenți 7 

Pentru 7 

Împotrivă 0 

Abțineri 0 
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