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CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE Şl 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV

Str.Aurel Vlaicu nr.26 Bis 
Cod fiscal 18657250

Telefon: 0368-008166 Fax: 0368-469044 
E-mail: c j rac b vrof« vahoo.com

H O TĂRÂR EA 
nr.8 din 31.05.2018
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Consiliul de Administraţie al Centrului Judeţean de Resurse'şi Asistenţă Educaţională 
Braşov reunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2018. în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 1/201 I cu modificările şi completările ulterioare şi OMEN 4619/22.09.2014 - metodologia 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere:

• Aprobarea solicitărilor pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pe luna aprilie 2018.

• Acordarea calificativului parţial pe anul şcolar 201 7-2018 pentru cadrele didactice care 
vor finaliza examenul de grad didactic în anul 2018.

• Aprobarea casărilor de mijloace fixe şi a obiectelor de inventar în anul 2017.

• Numire responsabil data protection

• Diverse.

emite prezenta:

HO TĂRÂRE

A rt.l.  Se votează şi se aprobă cu unanimitate de către membrii C.A decontarea cheltuielilor cu 
naveta pe luna aprilie 2018.

Art.2. Se acordă calificativul parţial “ Foarte bine”  pe anul şcolar 2017-2018 pentru cadrele 
didactice care vor finaliza examenul de Definitivat, Grad Didactic I şi II în anul 2018.

Art.3. Se votează şi se aprobă în unanimitate de către membrii CA, propunerile de casare pentru 
obiectele de inventar în valoare de 22. 846.29 lei. propunerile de casare pentru mijloacele fixe din 
bugetul de stat în valoare de 6.202. 07 şi propunerile de casare pentu mijloace fixe din bugetul 
local în valoare de 3.412, 9 lei.

Art.4. Se votează şi se aprobă în unanimitate de către membrii CA responsabilul pentru data 
protection. fiind desemnat d-nul Şchiopu Cătălin.
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Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe pagina de 
internet a CJRAE Braşov.

Preşedinte C.A. Secretar C.A.


