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HOTĂRÂREA NR 86/27.02.2023 

Privind aprobarea acordării primei de 8 Martie angajaților cu norma de bază în unitate  

Având în vedere: 

• Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările   ulterioare; 

• OME nr.4183 din 4 iulie 2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și  

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;; 

• Ordinul nr. 4621/23.07.2015 pentru modificarea și completarea Metodologiei  - cadru  

de organizare și funcționare  a consiliului de administrație din unitățile de învățământ  preuniversitar; 

• PO. CCMI - 97.01: Organizarea şi funcţionarea Consiliului de administraţie (C.A.); 

• PO. CCMI - 96.02: Desemnarea membrilor Consiliului de administraţie (CA); 

• PO. CCMI - 97.02: Emiterea hotărârilor Consiliului de Administraţie; 

• PO. CCMI - 97.03: Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administrație; 

• PO. CCMI - 02.01: Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fişelor de post; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în MOffl al României, partea I, nr. 688  

din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 76 alineatul (4), litera a) și 

modificată prin O.U.G. nr. 130/2021; 

• art. 142 din Codul fiscal.  

 Consiliul de Administrație al Școlii Postliceale Sanitare ”Christiana” Târgoviște 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. În ședința ordinară din 27.02.2023 acordarea primei de 300 lei cu ocazia zilei de 8 martie 

angajaților cu norma de bază în unitate – dr. Simion Mariana, MI.Togan Mihaela, MI. Pîrîianu Mihaela 

Mădălina, MI Gheorghe Georgiana Valentina, MI Ițaru Andreia, Olteanu Elisabeta – secretar, Gavrilă 

marieta – îngrijitor de curațenie, Arabagiu Niculina - contabil. 

Art.2. Directorul, serviciul secretariat și serviciul contabilitate vor pune în aplicare prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează în dosarul hotărârilor adoptate. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

al Ș.P.S. ”Christiana” Târgoviște 
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