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HOTĂRÂREA NR.  90 / 17. 02. 2020 

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

17 Februarie 2020 

În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale  

În temeiul:  

-Art.97.din Legea Educaţiei Naţionale nr.1 din 10.01.2011 

Având în vedere prevederile: 

-Art.96 din LEGEA nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale, alineatul (2), litera c), litera d), litera e) 

-Legea nr. 82/2018 din 30 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

81/2016 privind modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 

-Ordinul nr.4619 din 22 septembrie 2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea 

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

învăţământ preuniversitar 

-Ordin nr. 4621 din 23 iulie 2015 al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice pentru modificarea 

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

unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4619/2014 

-Ordinul 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 ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 

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

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, text actualizat în baza actelor normative 

modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 ianuarie 2018 

-Contractul Colectiv de Muncă la nivel de sector de activitate, înv. preuniversitar, art. 13, alin. 1 

   -OMEN Nr. 3191/2019 din 20 februarie 2019 privind structura anului şcolar 2019 - 2020 

-PV al şedinţei C.A. din data de 17 Februarie 2020 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă transferul elevului Suciu Adrian de la Liceul Tehnologic Târnăveni, la Liceul 

Tehnologic Nr.1 Sighişoara, în clasa a XI –a E, învăţământ profesional, calificarea Mecanic – Auto. 

Transferul s-a aprobat ca urmare a cererii depuse de către d- na Miflea Hajnal Katalin, director 

general al DGASPC Mureş, pe motivul înlocuirii măsurii de plasament a minorului de la CTF 

Târnăveni cu plasament la d- na Colceriu Camelia, domiciliată în Sighişoara, str. Şt. O. Iosif, nr.31. 

Art.2 Se aprobă constituirea şi componenţa Comisiei paritare la nivelul unităţii de învăţământ după 

cum urmează: 

- Din partea Consiliului de Administraţie: director adj., prof. Cioc Bianca, prof. Noaghiu 

Daniela şi prof. Zaharia Eugen  

- Din partea sindicatelor:  

a) în baza adresei nr. 295/14.02.2020 depusă de către dl. prof. Rusu Jozsef în calitate de lider al 

organizaţiei sindicale „SIP Mureş”, în urma şedinţei din 11.02.2020 au fost desemnaţi ca 

reprezentanţi ai sindicatului în Comisia paritară: dl. prof. Rusu Jozsef şi laborant Foaltin 

Nicoleta. 
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b) în baza adresei nr. 300/17.02.2020 depusă de către d- na prof. Curcji Irina în calitate de lider 

al organizaţiei sindicale „Spiru Haret” a fost desemnată ca reprezentant al acestei organizaţii 

în Comisia paritară: d- na administrator de patrimoniu Rujoi Claudia. 

c) Pentru funcţia de secretar a Comisiei paritare a fost desemnată d- na Laborant Foaltin 

Nicoleta. 

 

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 :10- pentru, 0- abţineri, 0- împotrivă                                        Elaborat în 2 (două) exemplare                                                                                                                                                                              

Ex.1/2 


