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HOTĂRÂREA NR.  44  / 22. 03. 2018 

Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de 

22 martie 2018 

În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014 

În temeiul Ordinului MEN Nr. 3160 / 2017 din 1 februarie 2017 – pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 

Ordinul MENCS Nr. 5079/2016 – privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

OMEN 3027/2018 pentru modificarea şi completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCŞ nr. 5079/2016 privind 

aprobarea Regulementului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

Ordinul nr. 5485/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 

didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2018-2019, text publicat în 

M.Of. al României, în vigoare de la 24 noiembrie 2017 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018                                                                                                                                                 

   PV al şedinţei C.A. din data de 22 martie 2018 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă emiterea acordului de principiu pentru pretransferul consimţit între unităţile de 

învăţământ după cum urmează: d-nei prof. Popa Ianina- titulară pe catedra de Limba şi literatura 

română; d-nei prof. Opriş Eva- titulară pe catedra de Educaţie fizică şi sport, în baza îndeplinirii 

condiţiilor, în conformitate cu metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic. 

 

Art.2 Se aprobă chiriaşii, sumele şi noile contracte pentru Şcoala de şoferi, în conformitate cu 

Hotărârea Consiliului Local, privind stabilirea cotei din venitul închirierii spaţiilor excedentare. 

Venitul lunar este de 240 lei (10 lei/oră) pentru fiecare solicitant, cota parte a Primăriei fiinde de 

50%. Solicitanţii au obligaţia de a preda lunar la Administraţia instituţiei de învăţământ, graficul 

de utilizare a sălilor. 

 

Art.3 Se aprobă cererile pentru Şcoala de şoferi, formulate de: PFA Fulică Marian, PFA Dumitru 

Gheorghe, S.C. Autosig SRL, PFA Goia Marius Ghiţă, PFA Avram Cornel Mircea, avându-se în 

vedere Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea tarifelor şi a cotei din venitul de închiriere a 

spaţiilor excedentare. 
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Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:  

 

-  Spre afişare 

Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Liceului Tehnologic Nr. 1 Sighişoara 

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorului unităţii de învăţământ, 

şi serviciul secretariat. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

Director, Prof. Tittes – Gherman Mihaela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voturi : - pentru 12, - abţineri..... ,- împotrivă...                            Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              
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