
HOT 76/09.05.2022

Având în vedere:

- raportul nr. 5276/09.05.2022, întocmit de , privind repartizarea 
drepturi salariale în 

martie 2022;
- prevederile Ordinului 3140/16.02.2022 privind repartizarea s

pentru 
;

- prevederile Legii ,

În tem

Art. 1 Raportul nr. 5276/09.05.2022 .
Art. 2

Inspector
prof. 



HOT 77/09.05.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 5222/09.05.2022, întocmit de 
compartimentul managementul resurselor umane, privind desemnarea centrelor pentru 

Concursul de ocupare a posturilor didactice din 13 iulie 2022, prin care se propune ca Centrul de 

;
- prevederile art. 68 alin. (9) din Metodologia cadru de mobilitate a personalului didactic de predare 

-
- prevederile Calendarului de mobi

-
-
2022,
-
didactice din 13 iulie 2022 privind desemnarea centrelor de concurs,
- ioare 
privind  aprobarea Regulamentului-

Art. 1 - Liceul Teoretic 
-

din Alexandria, conform propunerilor din referat.
Art. 2 C
conducerile lor

prof. Flor



 
HOT 78/10.05.2022

Având în vedere:

- Referatul nr. 5357/10.05.2022 prin care se 
avizare propuner
director, Gimnazial „Mihai Viteazul” Alexandria, doamnei
director adjunct „Mihai Viteazul” Alexandria, pentru a fi îndeplinite pe 
perioada de suspendare a contractului de management al doamnei Coman Monica, dar nu mai 
târziu de 31.08.2022;
- prevederile Legii e;
- , director adjunct „Mihai 
Viteazul” Alexandria, înregistrat la Inspectora

r la „Mihai Viteazul”
Alexandria;
- decizia nr. 632/29.04.2022 privind suspendarea contractului de management încheiat de 

eral al Inspectoratului cu doamna Coman 
„Mihai Viteazul” Alexandria;

- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
,

În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare

Consiliul de Ad

Art. 1 Avizeaz favorabil propunerea de delegare a lor ,
„Mihai Viteazul” Alexandria, doamnei adjunct la 

„Mihai Viteazul” Alexandria, pentru a fi îndeplinite pe perioada de 
suspendare a contractului de management al doamnei Coman Monica, dar nu mai târziu de 
31.08.2022.
Art. 2 Compartimentele de specialitate din cadrul eleorman i
conducerea i de vor duce la îndeplinire prevederile pre

eral,
prof. 



H 79/10.05.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 5238/09.05.2022

prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 
Diplom t pe numele .

- Referatul nr. 5239/09.05.2022
larizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru 

Diplom t pe numele Ciubuc I. Cristina

- Referatul nr. 5240/09.05.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele Adam A.G. Sorin Florin. Î entele au fost 

- Referatul nr. 5241/09.05.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele -

- Referatul nr. 5242/09.05.2022 a
arizare, prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele Popescu M. Marius Dobrin
în conformitate

- Referatul nr. 5244/09.05.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Diplom

bacalaureat pe numele M. Sandu Adrian

- Referatul nr. 5245/09.05.2022
prin care se propune spre aprobare eliberarea unui duplicat pentru Certificat 

e pe numele Frîncu GH. Virgil Florin

- Referatul nr. 5246/09.05.2022
prin care se propune eliberarea unui duplicat pentru Diplom t

pe numele Neda T. Iuliana
conformitate cu leg
- Referatul nr. 5247/09.05.2022

prin care se propune eliberarea unui duplicat pentru Diplom eat
pe numele Soare O. Aurelia Adela

- Referatul nr. 5249/09.05.2022
larizare, prin care se propune 

studiu Certificat de calificare nivel 4 pe numele . În referat se 

- Referatul nr. 5251/09.05.2022
prin care se propune 

studiu ului pe numele . În referat se 



- Referatul nr. 5258/09.05.2022
prin care se propune 

studiu Certificat de calificare nivel 4 pe numele 

- Referatul nr. 5259/09.05.2022
prin care se propune 

studiu a liceului pe numele 

- Referatul nr. 5260/09.05.2022
prin care se propune 

studiu pe numele Co Ilie. În referat se 

- Referatul nr. 5261/09.05.2022
prin care se propune 

studiu Certificat de profesionale pe numele Grecu I. Marius

- Referatul nr. 5262/09.05.2022
prin care se propune 

studiu pe numele . În referat se 

- Referatul nr. 5263/09.05.2022
prin care se propune spre aprobare c

studiu Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele Velea S. Cristina Mariana. În 

- Referatul nr. 5264/09.05.2022
prin care se propune 

studiu Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele Ilie M. Ecaterina Maria. În referat 

- Referatul nr. 5266/09.05.2022
larizare, prin care se propune 

studiu pe numele 

- prevederile Legii
- prevederile Ordinului nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de

d itar,
.

În temeiul prevederilor Regulamentului de organ lare,

Consiliul d

Art. 1 Ap eliberarea unui duplicat pentru aureat pe numele 
Mariana, cu respectare
Art. 2 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Ciubuc I. Cristina, cu 
respectare în vigoare.
Art. 3 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Adam A.G. Sorin 
Florin, cu respectare în vigoare.



Art. 4 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele -Popescu N. 
n, cu respectarea legisla în vigoare.

Art. 5 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Popescu M. Marius 
Dobrin, cu respectare în vigoare.
Art. 6 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele 
Adrian, cu respectare în vigoare.
Art. 7 Ap e pe numele 
Frîncu GH. Virgil Florin, cu respectare în vigoare.
Art. 8 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Neda T. Iuliana, cu 
respectare în vigoare.
Art. 9 Ap eliberarea unui duplicat pentru Diplom t pe numele Soare O. Aurelia 
Adela, cu respectare în vigoare.
Art. 10 Ap pe
numele , cu respectare în vigoare.
Art. 11 Ap Dip pe
numele , cu respectare în vigoare.
Art. 12 Ap pe
numele , cu respectare în vigoare.
Art. 13 Ap pe
numele , cu respectare în vigoare.
Art. 14 Ap completarea în vederea completarea în Certificat de 

pe numele Co Ilie, cu respectare în vigoare.
Art. 15 Ap completarea în vederea Certificat de 

profesionale pe numele Grecu I. Marius, cu respectare în vigoare.
Art. 16 Ap completarea în vederea 
absolvire a pe numele iu, cu respectare în vigoare.
Art. 17 Ap completarea în vederea 
absolvire a Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele Velea S. Cristina Mariana,
cu respectare în vigoare.
Art. 18 Ap completarea în vederea Certificat de 
absolvire a ciclului inferior al liceului pe numele Ilie M. Ecaterina Maria, cu respectare în 
vigoare.
Art. 19 Ap completarea în vederea 
absolvire a pe numele , cu respectare în vigoare.
Art. 20 Compartimentele de specialitate din cadrul Inspectoratulu ud
conducerile lor de .

ie,
Inspec r General,

prof.



HOT . 80/11.05.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 5605/11.05.2022 întocmit de doamna ec. Anghel Angela -
Teleorman, din imobil-teren în 

situat în str. Castanilor, nr. 25, conform H.C.L. nr. 105/09.05.2022, în 

,
în anexa nr. 1;
-

- prevederile O.M.E.N.C.S. nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a „avizului 

- 50/23.04.2021, privind 

-
nând domeniului public de interes local al Municipiului 

entru 
;

de 10 ani a imobilului-

;

Art. 1 acordarea -teren în 

situat în str. Castanilor, nr. 25, conform  H.C.L. nr. 105/09.05.

în anexa nr. 1.
Art. 2

al,
prof. 



HOT 81/11.05.2022

Având în vedere:
- Referatul nr. 5582/11.05.2022 privind ,

2-2023, suplimentarea planului de 
,
;

- prevederile art. 63, alin. 3 din Legea
ulterioare;

- -

- procesul verbal nr. 5560/11.05.2022, î

- ;
- prevederile 

.

Art. 1 suplimentarea -2023, în mod 

-
Colfescu” Alexandria, pentru 3 copii din c
-

- suplimentarea cu 5 locuri (de la 88 de elevi la 93 d

- suplimentarea cu 14 locuri (de la 44 de elevi la 58 de elevi, de la 2 clase la 3 clase) la 
Mihai Eminescu” Alexandria, pentru 14

- de la 2 clase la 3 clase) la 

Art. 2 Teleorman 

prof. Fl



HOT 82/11.05.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 5592/11.05.2022, întocmit de pentru dezvoltarea resursei umane, prof. 

-2022,
- prevederile art. 3 alin. (2) din Metodologia cadru de 

în 1-2022 C nr. 5434/31.08.2020,
- decizia nr. 2157/02.12.2021,
-
privind  aprobarea Regulamentului- ,

Consiliul de 

Art. 1 

-2022, conform propunerilor din referat.
Art. 2

prof. 



HOT 83/11.05.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 5607/11.05.2022, întocmit de inspectori
Adrian, prin care propune spre ca

, în 2-2023, -17 februarie 2023;
- prevederile O.M.E. nr. 3505/2022 -2023;
- prevederile Legii E
- p
privind  aprobarea Regulamentului- ,

Art. 1 -
perioada 13-17 februarie 2023, conform propunerilor din referat.
Art. 2

Pr

prof. 



HOT 84/18.05.2022
Având în vedere:
- referatul nr. 5949/18.05.2022, -

modificarea planului de 22-2023, la
liceal 

-2023;
- prevederile Legii
- prevederile H.G. nr. 632/11.05.2022 

-2023;
-
310/16.05.2022;
- prevederile Ordinului nr. 5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de 

22-2023;
- prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea 

2-2023 Ordinul nr. 6.218/2022).

În temeiu

Consiliul de 

Art. 1 A diminuarea planului -2023, conform referatului 
prezentat.
Art. 2

prof. F



HOT 85/19.05.2022

Având în vedere:

- referatul nr. 6034/19.05.2022,

– baschet fete, 19- –
baschet;
- prevederile e ulterioare;
-

- Metodologia-
nr. 3035/2012, 
- prevederile O.M.E.C.T.S. nr. 5.530/05.11.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

;

În 

Art. 1 
– baschet fete, 

19- – baschet, conform propunerilor din referat.
Art. 2 Teleorman vor duce 

prof. 



HOT 86/26.05.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 6505/26.05.2022 privind aprobarea 

, prin care 
se propune 

-2022;
- Nota M.E.N. cu nr. 808 AOB/3.11.2017 privind c

- Documentul de Repere pentru proiectarea, actualizarea evaluarea
Curriculumului Cadrul de al Curriculumului , elaborat în cadrul proiectului
POCU CRED - Ordinul de ministru 
nr. 3239 din 5 februarie 2021 ;
- Legea E N e ulterioare;
-

-
- Regulamentul-
nr. 5530/05.10.2011,

Art. 1
-2022.

Art. 2
la îndeplinire prevederile prezentei

prof. 



HOT 87/26.05.2022
Având în vedere:
- Referatul nr. 6488/26.05.2022 privind aprobarea repartizarea copiilor 

, prin care se propune 

Teleorman 2-2023;
- Legea E N
- Metodologiei de

-2023;
-

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

-

-
- Regulamentul-
nr. 5530/05.10.2011, ulterioare;

Art. 1
etap
Teleorman -2023.
Art. 2
la îndeplinire p

prof. 


