
Ministerul Educafiei
Colegiul National "Nicolae Grigorescu"
Municipiul Cdmpina, Jude[ul Prahova

DECIZIA NR. {74 117.10.2022
incetare CA CNNG pentru anul gcolar 20121-2022

Directorul Colegiului National "Nicolae Grigorescu" din Municipiul Cdmpina,
profesor Stan Roxana, numit prin Decizia Nr.2589 din 20.12.2021 a inspectorului gcolar
general al Inspectoratului $colar Judefean Prahova;

Av6nd in vedere Legea Nr. 1/05.01.2011 - Legea Educatiei Nationale, publicati
in Monitorul Oficial al Romdniei,Partea l, Nr. 18/10.01 .2011, cu modificirile 9i
completirile u lterioare;

Avind in vedere OMEN nr. 4619122.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-
cadru de organizare gi functionare a consiliului de administratie din unitdfile de
invS[5m6nt preuniversitar, cu modificdrile operate prin OMECS nr. 4621123.07.2015;

AvAnd in vedere HCL nr.140/30.09.2021 privind numirea reprezentantilor
Consiliului local al Municipiului CAmpina in Consiliile de administratie gi Tn Comisiile
pentru evaluarea gi asigurarea calitifii din unitdtile de invdtdmAnt preuniversitar din
Municipiul C6mpina pentru anul gcolar 2021-2022;

Av6nd in vedere gedinta Consiliului Profesoral din data de 1.09.2021 de alegere
a reprezentantilor cadrelor didactice in Consiliul de administratie;

AvAnd in vedere Dispozilia nr.503/30.08.2021 privind numirea reprezentantilor
Primarului Municipiului C6mpina in Consiliile de administratie ale unititilor de
Tnvdfimdnt preuniversitar din Municipiul Cdmpina pentru anul gcolar 2021-2022;

Av6nd in vedere Decizia Consiliului Reprezentativ al Pdrinlilor Elevilor din CNNG
nr.111.10.2021 de desemnare a reprezentantilor pirintilor in Consiliul de administratie al
CNNG in anul gcolar 2021-2022;

Avind in vedere adresa Consiliului $colar al Elevilor din CNNG nr. 4128.09.2021
de desemnare a reprezentantului elevilor in Consiliul de administratie al CNNG in anul
gcolar 2021-2022;

Avdnd in vedere decizia nr.2744120.12.2021 de numire in funclia de director
adjunct a profesorului Neagu Bogdan-Mihail, incep6nd cu 1.09.2021;

!n temeiul Regulamentului de Organizare 9i Functionare a Uniti[ilor din
invifim6ntul Preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OME nr. 4183t4.07.2022.



DEG!DE:

Art. 1.
Consiliul de Administrafie al Colegiului National ,,Nicolae Grigorescu" din

Municipiul Cimpina constituit prin Decizia directorului gcolii nr. 136/20.10.2022,
i9i inceteazi activitatea incepAnd cu data de 17.10.2022, data la care s-au primit
adresele oficiale cu privire la nominalizarealalegerea membrilor CA cu mandat
pentru anul gcolar 2022-2023.

Atl.2.
Membrii CA constituit prin Decizia nr.136.20.10.2021, vor lua act de prezenta

decizie.

Redactati in Cimpina, astdzi, 17 octombrie 2022, in doui exemplare.

Director,
Profesor Roxana Stan
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