
Urmare a recomandarii dumneavoastra cu nr.30/05.02. 2020

referitor la elevul care a fost filmat in timp ce fuma in sala de clasa si cu

privire la incendiul care a avut loc la coala Gimnaziala Butoiu de Jos,

s-au luat urmaoarele masuri:

-S-a inaintat o adresa catre CJRAE DAMBOVITA cu
nr.99/20.02.2020, pentru desemnarea unui consilier

psihoeducational in vederea contientizarii elevilor cu privire la
consecin^ele comportamentelor antisocial, precum si cu privire la

consumul de tigari sau alte substan^e nocive pentru sanatate.

-S-a elaborat o procedura operational^ pntru interzicerea fumatului

in incinta colii i in locuri neamenajate din proximitate unitatii
scolare si structurilor anexa cu nr.97/19.02.2020, care a fost

prelucrata de profesorii diriginti si invatatori la fiecare clasa din
scoala si din structurile anexa.

-S-a postat Regulamentul de organizare i func^ionare al colii

Gimnaziale Nr.l Hulubeti pe pagina de facebook a scolii, Scoala
Gimnaziala Nr.l Hulubesti cu urmatorul link de cautare:

CATRE,

AVOCATUL POPORULUI

MINISTF.RUL EDUCATIEI
NATIONAL!;

'•' ""; '    - 'e- '-^*j^i.

Nr. 223/18.05.2020

coala Gimnaziala Nr. 1 Hulubeti
Com. Hulubeti, jud. Dambovita
E-mail:scoakhulubesti^yahoo.com



https://www,facebook.com/profile,php?id=106092020995077&ref
=br_rs.

-S-au facut demersuri scrise catre Primaria comunei Hulubeti

pentru asigurare^. fondurilor necesare pentru incheierea unui

contract de prestari servicii cu o firma autorizata pentru verificarile
i reviziile tehnice ale instalafiilor de incalzire din unitafile de

invafamant si pentru incheierea unui contract cu o firma

specializata pentru asigurarea serviciilor de instructaj, pentru

situafile de urgenfa, la care nu am primit rticiun raspuns pan a la

acest moment.

-S-a emisun contract de prestari servicii S.S.M. si S.U. cu

Nr. 590914/14.05.2020, incheiat de unitatea colara.

-S-a efectuat demersurile de catre directorul unitafii colare, pentru

incheierea unui contract cu o firma autorizata,^

pentru verificarile i reviziile tehnice ale instalafiilor de incalzire,
care v-a fi incheiat la data de 25.05.2020, dupa evaluarea tuturor

centralelor din unitafilor colare si v-a fi transmis catre dvs,
ulterior.

f - \ S-a elaborat o procedura de utilizare a centralelor termice

existente i v-a fi prelucrata cu personalul care asigura

fimcfionarea acestora imediat ce v-a fi posibil, avand in vedere

situafia de alerta.

-Se efectueaza demersuri necesare pentru efectuarea unor cursuri

specializate de fochist, pentru personalul nedidactic care asigura
funcfionarea centralelor termice, pana la 31.08.2020 cu

posibilitatea de prelungire avand in vedere contextul
pandemiologic, dar se i-a in calcul si efectuarea acestor cursuri si

in mediul on-line daca v-a fi oferte in acest sens i tot odata se v-a

efectua si actualizarea fiselor de post dupa specializare.



Se efectueaza demersurile necesare de catre contahilul unitatii

colare pentru achizitionarea registrului special pentru

consemnarea incidentelor de la Ministeml Finantelor Publice.

Director,

Prof.Matei Ion



Primar,Secretar general,

Zamfira Sorir

Referitor la adresa nr. 43/10 iulie 2020, inregistrata la Primaria comunei Hulubesti,

sub numarul 3405/16.07.2020 va informam ca am luat cunostinta de recomandarile
dumneavoastra si in vederea respectarii prevederilor dispozitiilor art. 105 din Legea educatiei
nationale nr. 1/2011, referitoare la asigurarea finantarii complementare a cheltuielilor asociate
procesului de invatamant preuniversitar, precum si de prevederile art.4, alin.(l) din Legea nr.
307/2006 privind apararea impotriva incendiilor , cu modificarile si completarile ulterioare va

comunicam ca la prima rectificare a bugetului local al comunei Hulubesti pe anul 2020 vom
proceda cu celeritate pentru alocarea sumelor necesare pentru incheierea unui contract de

prestari servicii cu firma autorizata pentru efectuarea verificarilor si reviziilor tehnice ale
instalatiilor de incalzire din unitatile de invatamant de pe raza unitatii administrativ-teritoriale

Hulubesti precum si pentru servicii de instructaj pentru situatiile de urgenta.

CATRE

AVOCATUL POPORULUI

BIROUL TERITORIAL PLOIESTI

str. Bulevardul Republicii nr. 2-4, intrarea H, etaj 1, camera 155, municipiul Ploiesti,

judetul Prahova
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