Consiliul de Administrație al I.Ș.J Gorj
20.09.2021
Hotărârea Nr. 69
Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, întrunit în ședința din 20
septembrie 2021,
1. În conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/5.01.2011, cu modificările și completările
ulterioare,
2. În temeiul prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare,
cu modificările și completările ulterioare;
Hotărăște:
Art. 1 Se aprobă numărului de membri ai Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar din județul Gorj, pentru anul școlar 2021-2022;
Art.2 Se aprobă detașarea în interesul învățământului, a domnului Nicolovici Constantin, în funcția
de director al Liceului Tehnologic ”Henri Coandă”, Tg.Jiu, până la organizarea concursului, dar
nu mai târziu de 31.08.2021;
Art. 3 Se aprobă solicitarea de școlarizare la domiciliu a elevului Baros Gabriel Octavian, clasa Va B, Liceul Tehnologic Baia de Fier; se aprobă încadrarea, în regim PCO, a cadrelor didactice care
desfășoară activități didactice cu elevul școlarizat la domiciliu;
Art. 4 Se aprobă emiterea avizului de schimbare de destinație pentru imobilul ”Spațiu
administrativ” din cadrul Șc. Gim. Nr.1 Rovinari, în urma solicitării înaintate de UAT Rovinari;
Art.5 Se aprobă emiterea avizului de schimbare de destinație pentru osuprafață de 1548 mp teren
aferent Școlii Gimnaziale Ciocadia, cu mențiunea ca amplasarea construcției să fie la o distanță de
minimum 10 m de clădirea unității de învățământ;
Art.6 Se aprobă emiterea avizului pentru realizarea investiției ”Reabilitare, extindere și
recompartimentare Școala Generală Nr. 4”, în urma solicitării înaintate de UAT Baia de Fier; vor
fi dispuse măsuri de retricționare a accesului elevilor în zona de reabilitare;
Art.7 Se aprobă solicitarea Șc. Gim. Ciuperceni, de modificare a Planului de școlarizare pentru
anul școlar 2021-2022, în sensul funcționării în regim simultan a claselor a V-a și a VII-a;
Art. 8 Se aprobă Procedura de monitorizare a acordării ”Bursei profesionale”;
Art.9 Se aprobă solicitarea Șc. Gim. ”Alexandru Ștefulescu” de funcționare peste efectivul maxim
de elevi, la clasele pregătitoare și clasele a V-a;

Art.10 Consiliul de Administrație ia act de adresa înaintată de Șc. Gim. Nr. 1 ”George Uscătescu”
Tg. Cărbunești privind încadrarea doamnei Bucă Mirela ca bucătar la Grădinița cu Program
Prelungit ”Tudor Arghezi”, detașată de la Creșa de Copii Tg. Cărbunești;
Art. 11 Se aprobă Raportul privind starea învățământului din județul Gorj, în anul școlar 20202021;
Art. 12 Se aprobă Regulamentul Intern al ISJ Gorj;
Art. 13 Se aprobă Planul managerial al ISJ Gorj, pentru anul școlar 2021-2022;
Art. 14. Se aprobă Planul unic de inspecție al ISJ Gorj, pentru anul școlar 2021-2022;
Art. 15 Se aprobă aplicarea timbrului sec pe următoarele acte de studiu:
Certificat de calificare profesională, nivel 3, titular Mataca Ion Robert, absolvent al
Liceului Tehnologic Turceni;
- Certificat de absolvire a liceului titular Linteși Constantin Sorin, absolvent al Liceului
Tehnologic Turceni;
- Certificat de absolvire a liceului titular Gugu Nicolae, absolvent al Liceului Tehnologic
Turceni;
Art. 16 Se aprobă eliberarea duplicatului diplomei de bacalaureat pentru titular Gologan
Alexandru-Bogdan,absolvent al Colegiului Național ”George Coșbuc” Motru.
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