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HOTĂRÂREA nr. 14 din 10.09.2020 
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

 
 

 Consiliului de administraţie al Școlii Postliceale „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, întrunit în şedinţa 
ordinară din 10.09.2020, 

În temeiul: 
- Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, art. 96;  
- OMEN nr. 4619/ 22.09.2014 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, art. 15, alin. (1), lit. g), r);  
- OMEC nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, Titlul IX. Partenerii educaţionali, cap. 6, art. 175 - 177 
În conformitate cu: 
- PV al ședinței CA din data de 10.09.2020; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se aprobă Contractul educațional ce se va încheia între unitatea de învățământ și elevii înmatriculați în 

Școala Postliceală „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, în anul I, în anul școlar 2020-2021, în care sunt 
înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Art. 2. Contractul educaţional, în forma adoptată prin decizia consiliului de administraţie, este valabil pe toată 
perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învăţământ. Eventualele modificări se pot realiza printr-un act 
adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional. 

Art. 3. Contractul educaţional se va multiplica de către secretarul unității, pentru toți elevii din anul I, în două 
exemplare originale (unul pentru elevi, altul pentru unitatea de învăţământ). 

Art. 4.  Secretarul unității va înregistra contractele, le va  distribui cu sprijinul diriginților și, după ce acestea vor fi 
semnate de elevi, le va arhiva.  

Art. 5. Se stabilește valoarea taxei de școlarizare pentru elevii înscriși în Școala Postliceală „Louis Pasteur” 
Municipiul Câmpina, în anul școlar 2020-2021, în valoare de 3.460 lei. Termenii și condițiile în care aceasta 
se va achita vor fi stipulați în contractul de școlarizare. 

Art. 6.  Se aprobă Contractul de școlarizare ce se va încheia între unitatea de învățământ și toți elevii înmatriculați 
în Școala Postliceală „Louis Pasteur” Municipiul Câmpina, în anul școlar 2020-2021, în care sunt înscrise 
drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și modalitatea de 
achitare a taxei (termene de plată, derularea contractului). 

Art. 7. Secretarul unității va multiplica contractul de școlarizare, în forma validată de membrii CA, va înregistra 
contractele, le va  distribui cu sprijinul diriginților și, după ce acestea vor fi semnate de elevi, le va arhiva.  

 
 

 Preşedinte consiliul de administraţie,                                            Secretar consiliul de administraţie, 
                     prof. Badea Tatiana                                                                   ms. instr. Dumitrache Adelina 
 
 
Voturi: 
- pentru ………… 
- împotriva …….. 
- abțineri ……….. 
 

Elaborat în 2 (două) exemplare  
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