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HOTĂRÂREA NR.  48  / 30. 05. 2018 

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

30 mai 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 

Procedura operaţională privind accesul / plecarea elevilor şi persoanelor străine în / din şcoală 

Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar  

   2017 – 2018                                                                                                                                                 

   PV al şedinţei C.A. din data de 30 mai 2018 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

În baza faptului că la data de 14.05.2018, ora 11
10

, dl. Kovacs L., domiciliat în strada Ilarie 

Chendi, a pătruns în incinta şcolii, în mod neautorizat, folosind poarta amplasată în gardul de 

delimitare dintre unitatea de învăţământ şi proprietatea sa, precum şi a faptului că în cadrul 

şedinţei Consiliului de Administraţie din 18.10.2017, s-a hotărât ca răspuns la solicitarea d-lui 

Ranga Mircea, domiciliat în strada Ilarie Chendi, nr. 27 de a avea acces cu maşina personală prin 

curtea şcolii, interzicerea accesului prin curtea şcolii cu maşina personală a riveranilor în temeiul 

Procedurii operaţionale privind accesul / plecarea elevilor şi persoanelor străine în / din şcoală şi 

a ROFUIP: 

 

Art.1 Se aprobă notificarea persoanelor riverane, Ranga Mircea şi Kovacs L., domiciliate în 

strada Ilarie Chendi, nr.27 privind interzicerea accesului prin curtea şcolii, desfiinţarea porţii de 

acces în curtea unităţii şcolare şi refacerea corespunzătoare a gardului. 

 

Art.2 Se aprobă înaintarea spre Consiliul Local Sighişoara, a punctului de vedere oficial al 

Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara cu privire la afirmaţiile denigratoare făcute în spaţiul virtual 

de către dl. consilier Claudiu Pop la adresa instituţiei de învăţământ, afirmaţii care aduc grave 

prejudicii imaginii şcolii. 

 
 

 

mailto:licteh1sigh@yahoo.com
mailto:miusigh@yahoo.com


LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 

SIGHIŞOARA 

Str.Tache Ionescu nr.18 

Telefon-o265771742 

Fax-0265772232 

E-mail: licteh1sigh@yahoo.com 

miusigh@yahoo.com 

 

 
 

 

 

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 10 - abţineri..... ,- împotrivă...                            Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                 Ex.1/2 
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