
ȘCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI   

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE                      

                      

 

HOTĂRÂREA NR.7 

pentru aplicarea OMEC/MS nr 4220/2020, aprobarea propunerilor comisiei pentru 

achiziționarea, distribuirea în folosință gratuită către elevi a tabletelor, auxiliarelor și 

serviciilor informatice necesare desfășurării activităților școlare on-line și soluționarea altor 

probleme de etapă 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani, întrunit în ședință ordinară 

desfășurată on-line la data de 18 mai 2020,  

Având în vedere: 

- Legea pentru declararea stării de alertă, Ordinul comun nr 4220/2020 al MEC și al 

MS și celelalte acte normative sau măsuri administrative care reglementează modul de 

funcționare și activitatea unităților școlare în perioada următoare; 

- Hotărârile Consiliului Local Lețcani din data de 30.04.2020 și bugetul local rectificat 

conform acestora, pentru anul financiar în curs; 

- Documentația întocmită și lista cu elevii care urmează să primească în folosință 

gratuită tablete și alte mijloace tehnice propusă de către Comisia constituită în acest scop prin 

HCA din data de 5.05.2020; 

- Măsurile stabilite de MEC pentru încheierea situației școlare anuale și Nota de 

probleme transmisă de ISJ Iași în ședința cu directorii; 

- Adresa nr.3779/06.05.2020, prin care Primarul Comunei Lețcani aduce la cunoștință 

Extrasul de carte funciară privind terenul și clădirea Școlii Avicola; 

- Legea educației naționale nr.1/2011, actele normative subsecvente acesteia și 

legislația generală aplicabilă în soluționarea problemelor aflate pe ordinea de zi a ședinței; 

- procesul verbal al ședinței; 

În temeiul art. 96 din Legea educației naționale și prevederile OMEN 4619/2014 

 

Hotărăște: 

Art. 1 Se aprobă procedura proprie a Școlii Gimnaziale Lețcani privind modalitățile 

de desfășurare a activității de pregătire a EN pentru elevii claselor a VIII-a, stabilirea 

circuitului de intrare și ieșire a elevilor și a personalului, precum și modul în care se va realiza 

igienizarea și dezinfecția unității de învățământ în perioada organizării pregătirii și a 



desfășurării propriu-zise a evaluărilor naționale, conform anexei care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Se aprobă măsurile și responsabilitățile prezentate de către director privind aplicarea 

reglementărilor stabilite de autoritățile competente cu privire la organizarea și desfășurarea 

activității instituțiilor publice, în general, și a unităților de învățământ în mod special pe 

durata stării de alertă la nivelul Upj Școala Gimnazială Lețcani și al structurilor arondate. 

Art. 2 Se aprobă documentația și lista  întocmită de de către comisia constituită prin 

HCA din data de 5.05.2020 cu privire la achiziționarea, distribuirea în folosința gratuită a 

elevilor și gestionarea tabletelor, dispozitivelor de comunicare, stickurilor și a celorlalte 

bunuri sau servicii necesare participării la activitățile de învățare on-line, conform anexelor 

care fac parte din prezenta hotărâre. Se aprobă decontarea tabletelor și a celorlalte mijloace 

achiziționate conform documentației prezentate. 

Art. 3 Se aprobă documentația privind salarizarea personalului pentru luna aprilie 

2020 conform anexelor și măsurile privind respectarea programului de lucru, evidența 

activităților, semnarea condicii de prezență, întocmirea corectă a pontajelor și a statelor de 

personal sau și de plată etc. prezentate de către director. 

Art.4 CA ia act de conținutul adresei adresei nr.3779/06.05 2020, prin care Primarul 

Comunei Lețcani aduce la cunoștință Școlii Gimnaziale Lețcani documentația care atestă că 

imobilul format din teren și clădirea Școlii/Grădiniței Avicola a fost înscris în Cartea funciară 

6340 – Comuna Lețcani pe numele proprietarului stabilit în urma privatizării SC Avicola, 

constată că autoritatea executivă locală nu a dus la îndeplinire HCL 66/2015 și 34/2017 și a 

desconsiderat solicitările Școlii Gimnaziale Lețcani cu privire la imobilul în cauză și îi solicită 

să facă demersurile legale necesare pentru rectificarea cărții funciare în cauză și să se achite 

de obligațiile legale pe care le are privind asigurarea integrității patrimoniului Comunei 

Lețcani și a bazei didactico-materiale a învățământului, inclusiv prin aducerea la îndeplinire a 

prevederilor HCL Lețcani nr.66/2015. 

Art. 5 Se aprobă centralizatorul privind achizițiile publice întocmit de către doamna 

director adjunct, anexă la prezenta hotărâre 

Art. 6 Se aprobă: 

 - măsurile propuse de către director pentru încheierea situației școlare conform Notei 

nr. 545/28.04 2020 a MEC., rezolvarea problemelor transmise de ISJ Iași prin Nota 

2654/2020 și calendarul principalelor activități ce urmează a se desfășura până la încheiere 

anului școlar; 

- componența comisiei pentru organizarea EN și a comisiei pentru admiterea în licee 

sau școli profesionale a elevilor claselor a VIII-a, conform proiectelor de decizii ale 

directorului, anexe la prezenta hotărâre; 

- validarea înscrierii la cursurile de perfecționare din cadrul proiectului CRED a 

cadrelor didactice care depun cereri în acest sens; 

- măsurile organizatorice propuse de către director privind pregătirea școlilor și 

grădinițelor pentru noul an de învățământ ; 

Art. 7 Directorul și directorul adjunct, coordonatorii de structuri, compartimentele de 

specialitate, cadrele didactice și celelalte categorii de personal, elevii și părinții acestora vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 



Art. 8 Prin grija secretarului șef, a secretarului CA și a informaticianului prezenta 

hotărâre, cu principalele anexe, va fi comunicată celor vizați, inclusiv prin publicarea pe site-

ul Școlii Gimnaziale Lețcani.  

 

Adoptată la data de 18.05.2020 

    PreședinteCA/Director      Director adjunct          Administrator financiar          Secretar șef 

Prof. Ovidiu Ursache        Prof. Duduman Marina     Ec. Rodica Borș          Bejenaru Marinela 

 

                          Secretar CA                             

                  Înv. Mihaela Zaharia                                

 

 


