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DECIZIA nr. 40 /19.09.2022 

privind numirea Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Maxenu 

în anul școlar 2022-2023 

 

Profesor,  Stănescu Mihai, director al Școlii Gimnaziale Maxenu, Com. Țintești, judeţul 

Buzău, numit prin decizia nr. 3434/20.12.2021 a I.S.J. Buzău, 

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare,  

În temeiul  

- Ordinului nr.5154/2021 pentru pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar 

-Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
aprobat prin O.M.E. nr. 4183/04.07.2022, 

având în vedere 

- Adresa Școlii Gimnaziale Maxenu nr. 1000/29.08.2022 către Primăria Com. Țintești,  

- Rezultatul votului în Consiliul Profesoral din data de 01.09.2022, 

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/01.09.2022 privind declanșarea procedurii de 
constituire a noului Consiliu de Administrație,  

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/09.09.2022,  

- Hotărârea Consiliului Local Țintești nr. 39/16.09.2022, 

- Decizia nr. 313/16.09.2022   de desemnare a reprezentantului primarului Com. Țintești  

- Desemnarea reprezentanților Consiliului reprezentativ al părinților  

 
DECIDE: 

Art. 1. Se constituie la nivelul unității de învățământ Consiliul de Administrație al Școlii 
Gimnaziale Maxenu în anul școlar 2022-2023 în următoarea componență: 

Prof. Stănescu Mihai, director – președinte 

Prof. Epurescu Marius, director adjunct – membru 

Prof. Mihai Alina – membru 
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Prof. înv. presc. Tănăsescu Georgeta – membru 

Ilie Gabriela, reprezentant al părinților– membru 

Tudosie Aura, reprezentant al părinților– membru 

Art. 2 La ședințele Consiliului de Administrație participă ca observator, fără drept de vot, 
reprezentantul grupei sindicale a Sindicatului Învățământului Preuniversitar „I Neacșu” din 
Buzău, înv. Vlad Vergil. Poate fi invitat și un reprezentant al elevilor de gimnaziu, cu acordul 
sau în prezența părinților/susținătorilor legali ai acestuia, în situația in care se discută probleme 
legate de elevi. 

Art. 3 Funcția de secretar al Consiliului de Administrație va fi îndeplinită de prof. Stoica Elena. 

Art. 4 Secretarul Consiliului de Administraţie asigură:  

-- convocarea membrilor Consiliului de Administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor; 

- redactarea hotărârilor Consiliului de Administraţie, pe baza procesului-verbal al şedinţei; 

- arhivarea documentelor rezultate din activitatea Consiliului de Administraţie. 

Art. 5 Regulamentul, rolurile și responsabilitățile membrilor vor fi adoptate în prima ședință a 
Consiliului de Administraţie, după constituire. 

Art. 6 Prevederile prezentei decizii vor fi comunicate de  serviciul secretariat. 

 

 

Director, 

                   prof. STĂNESCU MIHAI 
 


