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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ALE CENTRULUI 

ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ BRĂILA 

SEMESTRUL AL II-LEA, AN ȘCOLAR 2019-2020 

Luna ianuarie 2020 

 

Nr.crt Nr. Hotărâre 

/Data 
Descrierea hotărârii C.A. al C.S.E.I. Brăila 

1. Nr.15/10.02.2020 Aprobare componenta Comisie de admitere invatamant 

profesional CSEI Braila, an scolar 2020-2021 

2. Nr.16/10.02.2020 Hotărâre  cuantum naveta cadre didactice-luna ianuare 2020 

3. Nr.17/10.02.2020 Hotărâre privind recuperarea orelor din 06.02.2020, când din 

cauza conditiilor meteo nefavorabile, scolile din municipiul 

si judetul Braila au avut cursurile suspendate. 

4. Nr.18/10.02.2020 Aprobare transfer elev L.G.A., clasa a IIIa, care vine de șa 

Școala Gimnazială ”Mihail Kogalniceanu” Brăila 

5. Nr.19/17.02.2020 Prezentare raport privind incheierea situatiei scolare a 

elevilor amanati pe sem I al anului scolar 2019-2020 potrivit 

ordinelor de serviciu: 

 - Ordin 215-1/27.01.2020  

 - Ordin 215-2/27.01.2020  

- Ordin 215-3/27.01.2020  

6. Nr.20/17.02.2020 Aprobare cerere decontare abonament Braila –Baraganu si 

retur al dnei L.V. în cuantum de 520 lei lunar. 

7. Nr.21/17.02.2020 Hotărâre atribuire înv. la domiciliu elev cls a IIIa DMS, prof 

itinerant si de sprijin, H.F. , continuitate la invatamantul la 

domiciliu din anul scolar 2018-2019. 

8. Nr.22/17.02.2020 Aprobare procedură de admitere în învățământul profesional 

special, cu durata de patru ani, pentru elevii cu CES ce vor fi 

clasa a IX-a în anul școlar 2020-2021 pentru domeniile 

agricultură și textile. 

9. Nr.23/17.02.2020 Aprobare Comisii de evaluare, nivel III de calificare de la 

CSEI Brăila pentru domeniile agricultură și industrie textilă 

și pielărie 

10. Nr.24/17.02.2020 Aprobare cerere de retragere de la cursuri a elevei MCD, cls 

a VII-a C DMS, pe motiv de mutare cu mama în străinătate, 

începând cu 15.02.2020. 

11. Nr.25/17.02.2020 Aprobare cerere părinte Z.P. care din motive medicale 

solicită ca fiul Z.M. să nu mai continue studiile în clasa a 

IX-a, an școlar 2020-2021. 



12. Nr.26/17.02.2020 Aprobare solicitare Serviciul Probațiune Brăila de a primi la 

muncă în folosul comunității a unei persoane-P.D.L., aflată 

sub supraveghere până la 17.12.2020. 

13. Nr.27/25.02.2020 Hotărâre emitere ordin de serviciu nr 600 din 25.02.2020 

pentru dra prof M.C.E. pentru încheiere situație școlară la 

opt elevi, pe semestrul I al anului școlar 2019-2020, la 

disciplinele Limba și literatura română și/sau Limba engleză 

la Structura arondată Școala Gimnazială Specială Tichilești. 
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