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HOTARAREANR. 11 

Consiliul de Administratie al Clubului Sportiv Scolar Ilfov,intrunit in 
sedinta online din 14.12.2020 

In conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile 
ulterioare; 

In temeiul Regulamentului -cadru de organizare si functionare a 
Cluburilor Sportive scolare,aprobat prin Ordinul nr.5570/07.10.2011. 

HOTARASTE 

Art. I Prezentarea si aprobarea celor doua note de fundamentare prin care se 
justifica cresterea normelor care a stat la baza proiectului planului de 
scolarizare pentru anul scolar 2021-2022; nota de fundamentare cu 
nr.1250/11.12.2020 si nota de fundamentare a comisiei CEAC si comisiei 
metodice cu nr.1254/14.12.2020. 

Art.2 Prezentarea de catre d- na Fota Simona raportul privind modul de 
utilizare a fondurilor financiare alocate in anul bugetar. 

Art.3 Prezentarea si aprobarea proiectului de buget pe anul 2021 s1 
înaintarea acestuia spre aprobare ISJ Ilfov. 

Art.4 Prezentarea raportului de autoevaluare a d-lui Dinca Marian, 
înregistrat cu nr. 1248/11.12.2020 si acordarea notei finale 5, calificativ 
„foarte bine" ; prezentarea raportului de autoevaluare ad- nei Miu Mariana 
inregistrat cu nr.1246/11.12.2020 si acordarea notei finale 5, calificativ 
,,foarte bine " . 



Art.5 Prezentarea adresei cu nr. 1199/03.12.2020 reprezentand demisie prof. 
Tatiana Trandafir, sectia atletism, 0,5 norma didactica si inaintarea catre ISJ 
Ilfov adresei cu nr.1212/04.12.2020 privind vacantarea postului. 

Art. 6 Prezentarea adresei inregistrata cu nr.1182/02.12.2020 - cerere de 
evaluare periodica externa si aprobarea acesteia de catre ISJ Ilfov in data de 
08.12.2020 cu nr de înregistrare 18066 , iar aceasta a fost înaintata comisiei 
CEAC pentru a demara procedura din platforma Aracip. 

Art. 7 Prezentarea adresei cu nr. 1242/10.12.2020, hotararea Consiliului 
Local al primariei orasului Buftea in care se mentioneaza repartizarea d
nului Gresoiu Nicusor Cosmin in Consiliul de administratie a CSS Ilfov, iar 
in comisia CEAC pe d-na Macelaru Andreea Corina Luciana. 

Art.8 Prezentarea si aprobarea unei solicitari catre ISJ Ilfov in vederea 
constructiei unui sediu care sa permita desfasurarea in conditii optime a 
activitatii CSS Ilfov, pe actualul amplasament str. Agricultori, nr.108 sau pe 
un alt amplasament in situatia in care primaria orasului Buftea o sa fie de 
acord sa ofere un amplasament in proprietatea clubului pentru a putea accesa 
fonduri in vederea dezvoltarii unei baze sportive proprii. 

Art.9 Hotararea de prelungire a contractelor cu act aditional pana la 
aprobarea bugetului. 

Art.10 Prezentarea de catre d-na Simona Fota a referatelor de cheltuieli si 
aprobarea acestora: 

- referat nr.1258/14.12.2020- 1085 lei, hartie copiator; 
referat nr. 1257/14.12.2020- 550 lei, mentenanta luna decembrie; 
referat nr. 1259/14.12.2020 - 620 lei, materiale consumabile; 
referat nr. 1226/07.12.2020 - 200 lei, SU-SSM- luna decembrie; 
referat nr. 1223/07.12.2020 - 9,95 lei deplasare D-na Simona Fota; 
referat nr. 1225/07.12.2020- 773,5 lei, SOBIS - luna decembrie. 




