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HOTARAREA NR. 6

Consiliul de Administraţie al Grădiniţei cu Program Prelugit ,,Nicolae Romanescu” Craiova,

întrunit în şedinţă în data de 17.06.2015,

h o t Ăr Ă ş t e

1. Se acordă calificativul parţial „FOARTE BIN E”, pentru doamnele educatoare Balaci Elena şi 

Vulpe Elena.

2. Se aprobă cererile înaintate de părinţii preşcolarilor care vor frecventa grădiniţa pe perioada 

vacanţei de vară, programul de funcţionare, de activitate cu preşcolarii, între 07.00-17.00, 

precum şi celelalte condiţii menţionate în anexă şi afişate la avizierul unităţii.

3. Începând cu 01.09.2015, sarcinile de magaziner, îndeplinite de domnul administrator de 

patrimoniu, Scurtu Gigi, vor fi preluate de domnul Titus Andrei, angajat al unităţii, şi se vor 

modifica fişele posturilor, până la această dată.

4. Se acordă zile libere plătite domnului administrator de patrimoniu, Scurtu Gigi, ca urmare a 

solicitării înaintate, înregistrată cu nr.789/29.05.2015, pentru orele efectuate cu acordul 

dânsului, în casieria unităţii, la solicitarea conducerii unităţii, pentru recuperarea sumelor 

restante, în perioada 26 iunie-15 iulie -  14 zile , la care se adaugă cele 28 de C.O. (16-24 

iulie-7 zile şi respectiv, 03 august-31 august-21 zile).

5. Se reprogramează C.O. pentru doamna administrator financiar Niţă Renata, ca urmare a 

solicitării înregistrate, cu nr. 833/16.06.2015, precum şi a solicitării de efectuare a C.O. 

înregistrată cu nr. 792/29.05.2015, în perioada 24 iunie-28 iulie.

6. Se vor îndeplini responsabilităţile doamnei director Laura Uşurelu, pe perioada efectuării 

C.O. de către doamna Bulacu Elena şi Popa Nela, în funcţie de aprobarea cererii de către 

I.S .J. Dolj.

Director,
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