
 

Hotărâre nr. 5/ 04.09.2019 

cu privire la aprobarea transferului de elevi - anul şcolar 2019-2020 

 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Vlahuță” Iaşi întrunit în ședința 

ordinară la data de 04.09. 2019 

 Având în vedere expunerea de motive susținută de prof. Marin Mirela, președintele CA și 
referatul de specialitate  prin care doamna prof. Maxim Gabriela, director adjunct, solicită emiterea 

hotărârii CA cu privire la aprobarea transferului de elevi – perioada iunie- septembrie 2019; 

Având în vedere cererile înregistrate  privind transferul unor elevi la şi de la unitatea noastră 

prin care se justifică solicitarea transferului; 

Având în vedere că în şedinţa CA din data de 04.09.2019  s-au analizat cererile de transfer şi 

s-au avizat favorabil sau nefavorabil, în raport cu legislația în vigoare și având în vedere interesul 

educațional al elevilor și posibilitățile școlii; 

Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN MECTS nr. 4619 / 

2014; 

          Având în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar aprobat cu OMENCS nr. 5079/31.08.2016, care reglementează transferul elevilor de 

la o unitate de învăţământ la alta, cu aprobarea consiliului de administraţie al școlii primitoare și 
avizul consultativ al consilului de administrație al școlii de la care pleacă elevul; 

 

Ţinând cont de prevederile Legii E.N. nr. 1/2011, ale Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu 

modificările aduse prin OUG nr.53/07.08.2017; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă transferul de elevi – din perioada iunie- septembrie 2019, conform listelor 

anexate care fac parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3 Compartimentul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta  Hotărâre va fi adusă la cunoștința compartimentelor funcționale ale unității și va fi 

afișată prin grija secretarului CA. 

 

  

 Președinte ședință, Contrasemnează 

 Prof. Marin Mirela                                             Secretar CA, Prof. Anton Diana 

 

 

Total membri    9 

Prezenți  

Pentru  

Împotrivă  

Abțineri  

 



 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

La proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea transferului de elevi - anul şcolar 2019/2020 

 

  În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 şi ale Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat cu O.M.E.N. nr. 

5115/2014, modificat şi completat, transferul elevilor de la o unitate de învăţământ la alta se face cu 

aprobarea consiliului de administraţie; 

 Având în vedere cererile înregistrate  privind transferul unor elevi la şi de la unitatea noastră 

prin care se justifică solicitarea transferului; 

  

   

 

I. Baza legală pentru acordarea calificativelor: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 Codul Muncii aprobat cu Legea nr. 53/2003, republicată 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

cu OMECTS nr. 5115/2014 

 Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN MECTS nr. 

4619 / 2014; 

 

 

 

Pentru aceste motive , vă rog să promovați proiectul de hotărâre a Consiliului de 

Administrație cu privire la aprobarea transferului de elevi -   

 

Director , 

Prof. Marin Mirela                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPUNERE DE MOTIVE 

 

La proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea transferului de elevi - anul şcolar 2015/2016 

 

 

Având în vedere referatul de specialitate nr. ................. întocmit de profesor Iriciuc Valerica, 

director adjunct, prin care solicită promovarea proiectului de Hotărâre cu privire la aprobarea 

transferului de elevi - anul şcolar 2015/2016; 

Având în vedere că în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat cu OMECTS nr. 5115/2014 consiliul 

de administraţie aprobă transferul elevilor la şi de la unitatea  şcolară; 

Având în vedere că din referatul de specialitate rezultă că cererile sunt motivate ; 

 

 

 

I Baza legală pentru acordarea calificativelor: 
 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 

 Codul Muncii aprobat cu Legea nr. 53/2003, republicată 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat 

cu OMECTS nr. 5115/2014 

 Având în vedere prevederile Metodologiei – Cadru de organizare și funcționare a consiliului 

de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar aprobată  cu ORDIN MECTS nr. 

4619 / 2014; 

 Ţinând cont de cele prezentate supun dezbaterii şi aprobării proiectul de 

hotărâre cu privire la aprobarea transferului de elevi -   

 

Președinte CA, 

Prof. Crauciuc Cabur Mihai 

 

 


