LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIŞOARA
Str.Tache Ionescu nr.18
Telefon-0265771742
Fax-0265772232
E-mail: licteh1sigh@yahoo.com
miusigh@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 35 / 18. 10. 2017
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
18 octombrie 2017
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
Procedura operaţională privind accesul / plecarea elevilor şi persoanelor străine în / din şcoală
Ordinul 3.382/24.02.2017 privind structura anului şcolar 2017 – 2018
PV al şedinţei C.A. din data de 18 octombrie 2017
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă ROI şi RI pentru anul şcolar 2017 – 2018.
Art.2 Nu se aprobă cererea d-lui Ranga Mircea, domiciliat în str. I. Chendi, nr. 27, prin care
solicită accesul cu maşina personală
prin curtea şcolii, în baza Procedurii operaţionale privind accesul / plecarea elevilor şi
persoanelor străine în / din şcoală şi a ROFUIP.
Art.3 Se aprobă cererile de înscriere la gradul didactic II, a doamnelor profesoare Coşara Adina
şi Ivaniţchi Monika.
Art.4 Se aprobă cererea d-lui Ciuchină Nicolae ,prof. de educaţie fizică şi sport, referitoare la
înlocuirea parchetului din sala de sport şi la construirea unor vestiare.
Art.5 Se aprobă cererea instructorilor auto: Dumitru Gheorghe, Mustea Grigore, Fulică Marian
şi Goia Marius, prin care se solicită închirierea unei săli de clasă din unitatea de învăţământ,
pentru activităţi de predare a disciplinei Legislaţie Rutieră, după terminarea programului
cursurilor elevilor din Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighişoara. În urma consultării C.A. cu
administratorul financiar Deac Cristina, se aprobă spre închiriere, sala 3 – parter – clădirea A1, de
2 ori / săptămână cu suma de 200 lei / lună.
Art.6 Se aprobă cererile pentru decontare a navetei, următoarelor cadre didactice: Popa Ianina,
Rus Cristina, Suciu Elena.
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 9, - abţineri..... ,- împotrivă...
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