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HOTĂRÂREA NR 13 / 10.08.2016
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de 10
august 2016
În conformitate cu LEGEA 1/2011 a educaţiei naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014
În temeiul Ordinului MECS nr. 4621/2015 - 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 ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4621/2015 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 a fost publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 10 august 2015,
Ordinul 5115/2014 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar
Art.24 din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar
în anul şcolar 2015 – 2016 aprobată cu OMEN 4895/2014 modificat cu OMEN 5108/12.12.2014
OMECS nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015 – 2016 publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 573 din 30 iulie 2015 cu modificările şi completările ulterioare
PV al şedinţei C.A. din data de 10 august 2016
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cererea de detaşare în interesul învăţământului a d-nei Raica Cristina Viorica –prof.
catedra de Limba şi literatura română, precum şi a d–nei Romonţi Alexandrina – prof. catedra de
Economie şi Educaţie anteprenorială.
Art.2 Se aprobă transferul elevilor la /de la Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighişoara cu condiţia promovării
examenelor de diferenţă, în limita locurilor disponibile şi a mediei obţinute în anul şc. 2015-2016.
Art.3 Se aprobă condiţiile de organizare pentru concursul de ocupare a unui post de agent de pază.
Art.4 Se aprobă cererea d–nei bibliotecar Bogan Mihaela de transformare a postului de bibliotecar cu
studii medii în post de bibliotecar cu studii superioare.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează directorul unităţii de învăţământ şi
serviciul secretariat.
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:
- Spre afişare
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Director,
Prof. ing. Tittes – Gherman Mihaela
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