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HOTĂRÂREA NR. 25/08.06.2021 
privind validarea situației școlare a elevilor claselor a VIII-a si  a XII-a, 

 la sfârșitul anului școlar 2020-2021  
 

 
Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Radu Greceanu”, Slatina, întrunit în ședință 
în data de 08.06.2021, având în vedere prevederile Ordinului nr. 600/2018, Legii Educației 
Naționale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare, Art. 92 alin. 7, lit. l și Art. 104 
alin. 3, Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
Capitolul 2, art.19-20, Ordinului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de 
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, Art.15,  
 
 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 

Art. 1. Se validează situația școlară a elevilor claselor a VIII-a si a XII-a, la sfârșitul 
anului școlar 2020-2021 la nivelul Colegiului Național „Radu Greceanu”, aceasta fiind 
următoarea: 

- VIII A - toți elevii sunt promovați (27) (toți cu media la purtare peste 7,00) 
- XII A – toți elevii sunt promovați (39) (toți cu media la purtare peste 7,00) 
- XII B – toți elevii sunt promovați (27) (toți cu media la purtare peste 7,00) 
- XII C – toți elevii sunt promovați (36), (toți cu media la purtare peste 7,00), 1 elev cu 

situatia neincheiata 
- XII D – toți elevii sunt promovați (21) (toți cu media la purtare peste 7,00) 
- XII E – toți elevii sunt promovați (21) (toți cu media la purtare peste 7,00) 
- XII F – toți elevii sunt promovați (27) (toți cu media la purtare peste 7,00) 
- XII G – toți elevii sunt promovați (27) (toți cu media la purtare peste 7,00) 

 
Art. 2. Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se 

păstrează la dosarul hotărârilor adoptate. 
 
 

 
 
 

 Adoptată înConsiliul de Administrație al Colegiului Național ,,Radu Greceanu”, 
la data de 08.06.2021 
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