
 
HOTĂRÂRE NR. 40/08.04.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2958/08.04.2019, întocmit de inspectori școlari, Marioara Adrian și Ilie Sorin, prin 
care se propune spre analiză și aprobare suplimentare a planului de școlarizare  pentru anul 
școlar 2019-2020, în mod excepțional și în interesul educațional al elevilor la Școala Gimnazială 
nr. 1 Videle care solicită suplimentarea cu 6 locuri (de la 50 la 56, pentru 2 clase), la Școala 
Gimnazială „Grigore Dimitrie Ghica” Peretu suplimentarea cu 2 locuri (de la 26 la 28, pentru 1 
clasă), la Școala Gimnazială nr. 1 Islaz suplimentarea cu 1 loc, de la 25 la 26 pentru 1 clasă și la 
Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” Roșiorii de Vede solicită suplimentarea cu 7 locuri (de la 50  
la 57, pentru 2 clase); 
- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art. 150 alin (2) și art. 155 alin (1), (4) din Regulamentul-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.N.C.S nr. 5079/2016, 
modificat și completat prin O.M.E.N. nr. 3027/2018; 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă suplimentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, în mod 
excepțional și în interesul educațional al elevilor la Școala Gimnazială nr. 1 Videle care solicită 
suplimentarea cu 6 locuri (de la 50 la 56, pentru 2 clase), la Școala Gimnazială „Grigore Dimitrie 
Ghica” Peretu suplimentarea cu 2 locuri (de la 26 la 28, pentru 1 clasă), la Școala Gimnazială nr. 
1 Islaz suplimentarea cu 1 loc, de la 25 la 26 pentru 1 clasă și la Școala Gimnazială „Zaharia 
Stancu” Roșiorii de Vede solicită suplimentarea cu 7 locuri (de la 50  la 57, pentru 2 clase). 
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. 41/08.04.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 2930/05.04.2019, 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 
Troianul, imobil cu destinația de învățământ primar și gimnazial”, comuna Troianul, județul 
Teleorman, cu suprafețe construite de C1 = 231 m.p. și teren intravilan curții = 1321 m.p., conform 
Carte Funciară nr. 220709 - Anexa nr. 1, la Partea I, în „imobil la dispoziția Consiliului local al 
comunei Troianul, județul Teleorman, în vederea reabilitării și dotării clădirii pentru înființarea unui 
Centru de zi pentru copii”, conform H.C.L. 15/28.03.2019, privind modificarea HCL Troianul nr. 
10/26.02.2019, modificată prin HCL Troianul nr. 12/14.03.2019, pentru o perioadă limitată - 
maximum 15 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. 15/28.03.2019, privind modificarea HCL Troianul nr. 10/26.02.2019, 
modificată prin HCL Troianul nr. 12/14.03.2019, privind schimbarea destinației unui imobil cu 
destinația învățământ primar și gimnazial, în imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul, 
județul Teleorman, pentru o perioadă de 15 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 Troianul, imobil cu destinația de învățământ 
primar și gimnazial”, comuna Troianul, județul Teleorman, cu suprafețe construite de C1 = 231 m.p. și 
teren intravilan curții = 1321 m.p., conform Carte Funciară nr. 220709 - Anexa nr. 1, la Partea I, în 
„imobil la dispoziția Consiliului local al comunei Troianul, județul Teleorman, în vederea reabilitării și 
dotării clădirii pentru înființarea unui Centru de zi pentru copii”, conform H.C.L. 15/28.03.2019, 
privind modificarea HCL Troianul nr. 10/26.02.2019, modificată prin HCL Troianul nr. 
12/14.03.2019, pentru o perioadă limitată - maximum 15 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. 42/18.04.2019 
 

Având în vedere: 
- referatul nr. 3170/15.04.2019, întocmit de doamna Anghel Angela - șef serviciu în cadrul IȘJ 
Teleorman și consilier Florian Sisu, prin care se propune acordarea Avizului educațional pentru 
schimbarea destinației din „imobil (construcție și teren aferent construcției) înregistrat ca Sediu de 
școală 4 ani Zlata la poz. 90 în în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Dracea, imobil cu destinație de unitatea de învățământ, comuna Dracea, sat Zlata, județul Teleorman, 
cvaltalul CV 2, parcelele P 42 și P 43, înscris în cartea funciară  nr. 20725  Dracea, număr cadastral 
20725. Partea de construcție a imobilului menționat este compusă din două corpuri: C1- clădire și C2-
anexă, Corpul C1 va fi reabilitat,  iar corpul C2 va fi demolat”  în „imobil cu altă destinație, în vederea 
înființării unui centru de zi pentru servicii sociale (conf. Nomenclator servicii sociale: Centre de 
preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie)”, conform H.C.L. al comunei 
Dracea nr. 23/29.03.2019,  pentru o perioadă limitată - maximum 8 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 al comunei Dracea nr. 23/29.03.2019,  privind schimbarea destinației 
imobilului înregistrat ca ” Sediu școală 4 ani Zlata” la poz. 90 în inventarul bunurilor care aparțin 
domeniului public al comunei Dracea, din imobil cu destinația de unitate de învățământ, în imobil cu 
altă destinație, în vederea înființării unui centru de zi pentru servicii sociale, pentru o perioadă de 8 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 (construcție 
și teren aferent construcției) înregistrat ca Sediu de școală 4 ani Zlata la poz. 90 în în inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Dracea, imobil cu destinație de unitatea de 
învățământ, comuna Dracea, sat Zlata, județul Teleorman, cvaltalul CV 2, parcelele P 42 și P 43, 
înscris în cartea funciară  nr. 20725  Dracea, număr cadastral 20725. Partea de construcție a imobilului 
menționat este compusă din două corpuri: C1- clădire și C2-anexă, Corpul C1 va fi reabilitat,  iar 
corpul C2 va fi demolat”  în „imobil cu altă destinație, în vederea înființării unui centru de zi pentru 
servicii sociale (conf. Nomenclator servicii sociale: Centre de preparare și distribuire a hranei pentru 
persoane în risc de sărăcie)”, conform H.C.L. al comunei Dracea nr. 23/29.03.2019, pentru o perioadă 
limitată - maximum 8 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 al Consiliul de Administrație, 
Inspector Școlar General, 
prof. Valeria GHERGHE 

 
 



 
 

HOTĂRÂRE NR. 43/18.04.2019 

Având în vedere: 
- referatul nr. 3290/18.04.2019, întocmit de inspector școlar, Marioara Adrian, prin care se 
propune spre aprobare modificarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, la 
Școala Gimnazială Vârtoape care solicită înființarea unei grupe la Grădinița cu Program Normal 
nr. 1 Vârtoapele de Sus; 
- 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 anul școlar 2019-2020. 

 
       În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare, 

Consiliul de Administrație, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Aprobă înființarea unei grupe la Grădinița cu Program Normal nr. 1 Vârtoapele de Sus 
pentru anul școlar 2019-2020. 
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. 44/18.04.2019 

Având în vedere: 

- Referatul nr. 3287/18.04.2019, 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 Bragagiu-Nicula O. George Doru. În referat se menționează 
că documentele au fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 3288/18.04.2019, 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 Voicu A. Mitra. În referat se menționează că documentele au 
fost verificate și sunt în conformitate cu legislația în vigoare; 
- Referatul nr. 3289/18.04.2019, 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 Filip N. Adrian. 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 Bragagiu-
Nicula O. George Doru, cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 2 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Voicu A. Mitra, 
cu respectarea legislației în vigoare. 
Art. 3 Aprobă eliberarea unui duplicat pentru diploma de bacalaureat pe numele Filip N. Adrian, 
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 
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