S.I.P. Hunedoara
Ședința C.A. al I.S.J. Hunedoara
16.01.2019
Miercuri, 16 ianuarie a.c., a avut loc ședința de lucru a Consiliului de administrație al Inspectoratului
Școlar Județean Hunedoara.
Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele probleme:
I. Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019/2020.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ.
III. Diverse.
În cadrul ședinței, au fost luate următoarele hotărâri:
I. Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019/2020 pentru învățământul
preuniversitar de stat din județul Hunedoara, conform anexei.
II. Solicitări din partea unităților de învățământ, astfel:
a. Liceul Teoretic ,,Mircea Eliade'' Lupeni - se aprobă școlarizarea la domiciliu pentru 1 elev;
b. Liceul Tehnologic Agricol ,,Al. Borza'' Geoagiu - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1
post laborant, 1 post îngrijitor, 1 post muncitor calificat;
c. Liceul Teoretic ,,Traian Lalescu'' Hunedoara - se acordă aviz pentru organizarea concursului pentru 1
post administrator financiar;
d. Școala Gimnazială Băcia - se acordă aviz pentru pensionarea anticipată pentru 1 cadru didactic.
III. Diverse:
1. Eliberarea unor duplicate de pe actele de studii, după cum urmează:
a. Liceul Tehnologic ,,Ovid Densușianu'' Călan - diplomă de bacalaureat, promoția 1990;
b. Colegiul Național ,,Iancu de Hunedoara'' Hunedoara - diplomă de bacalaureat, promoția 2011;
2. Se acordă aviz schimbare de destinație pentru următoarele imobile: Școala Primară Hățăgel, Școala
Primară Densuș, Școala Primară Ștei și Școala Primară Poieni.
3. Se aprobă modificarea taxei de eliberare a duplicatelor de la 30 lei la 50 lei și a taxei pentru avizarea
actelor de studii și documente școlare, în vederea obținerii apostilei, de la 30 lei la 20 lei.
4. Se aprobă menținerea tarifelor orare pentru închirierea sălilor din sediul Inspectoratului Școlar
Județean Hunedoara: sala ,,Spiru Haret'' - 250 lei/h, sala ,,Europa'' - 100 lei/h și sala ,,Lucian Blaga'' - 50
lei/h.
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