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HOTĂRÂREA NR.  91 / 19. 02. 2020 

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

19 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  

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

-PV al şedinţei C.A. din data de 19 Februarie 2020 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă propunerile de casare a publicaţiilor din biblioteca “Hermann Oberth” a Liceului 

Tehnologic Nr. 1 Sighişoara, reprezentând un număr de 1647 cărţi în valoare de 2181,59 lei. 

Publicaţiile au fost cuprinse în borderoul anexat referatului de casare nr. 309/18.02.2020, depus la 

secretariat, de către d- na bibliotecar Bogdan Mihaela. 

Art.2 Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli articole şi alineate pentru anul 2020 

 şi planul de achiziţii. 

- Total cheltuieli (funcţionare şi dezvoltare): 645 mii lei 

- Titlul I – cheltuieli de personal: 5 mii lei 

- Titlul II – bunuri şi servicii: 623 mii lei, din care: 

a) bunuri şi servicii: 454 mii lei 

b) furnituri de birou: 11 mii lei 

c) materiale pentru curăţenie: 9 mii lei 

d) încălzit, iluminat şi forţă motrică: 273 mii lei 

e) apă canal şi salubritate: 23 mii lei 

f) carburanţi şi lubrifianţi: 5 mii lei 

g) poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet: 9 mii lei 

h) materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional: 48 mii lei 
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i) alte bunuri şi servicii de întreţinere şi funcţionare: 76 mii lei 

j) reparaţii curente: 123 mii lei 

k) bunuri de natura obiectelor de inventar: 22 mii lei 

l) alte obiecte de inventar: 22 mii lei 

m) deplasări: 4 mii lei 

n) cărţi, publicaţii, materiale documentare: 1 mie lei 

o) pregătire profesională: 7 mii lei 

p) alte cheltuieli: 12 mii lei 

- Titlul IX – Asistenţă socială: 10 mii lei 

- Titlul XI – Alte cheltuieli – burse: 7 mii lei 

- Venituri – secţiunea funcţionare: 42 mii lei 

                 secţiunea dezvoltare: 78 mii lei 

- Cheltuieli – total: 120 mii lei (42 mii lei secţiunea funcţionare şi 78 mii lei secţiunea           

                                                dezvoltare) 

Art.3 Se aprobă Regulamentul Comisiei paritare. 

Art.4 Se aprobă cererea depusă de către dl. prof. Rusu Jozsef de la Liceul Tehnologic Nr.1 

Sighişoara, prin care solicită închirierea sălii de sport pentru desfăşurarea unor activităţi sportive 

(fotbal), în fiecare zi de marţi, în intervalul orar 18
45

 – 20
15

, pe perioada cursurilor şcolare, de către 

un grup format din şase angajaţi ai şcolii şi şapte persoane din afara şcolii, conform tabelului 

anexat. Menţionăm că, în conformitate cu HCL Sighişoara, privind închirierea spaţiilor excedentare 

de către unităţile de învăţământ, se va achita o taxă de 70 lei/lună, la caseria şcolii. 

 

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

Ex.1/2 

 


