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HOTĂRÂREA NR. 55 / 15. 10. 2018
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din
data de 15 octombrie 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
Anexa 1 extras HG nr.951 din 28 decembrie 2017 privind modalitatea de subvenţionare
de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional. Act emis
de Guvernul României, publicat în Monitorul Oficial nr.24 din 10 ianuarie 2018
OMEN 3.220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018 – 2019
PV al şedinţei C.A. din data de 15 octombrie 2018
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă ROI şi PAS revizuite.
Art.2 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Reprezentativ al
Părinţilor elevilor din Liceul Tehnologic Nr.1 Sighişoara pentru anul şcolar 2018 – 2019.
Art.3 Se aprobă Procedura operaţională privind implicarea părinţilor în educaţia
instituţională, revizuită.
Art.4 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Şcolar al elevilor
pentru anul şcolar 2018 – 2019.
Art.5 Se aprobă cererea de ofertă a Centrului de formare profesională a adulţilor Braşov
pentru închirierea unui spaţiu dotat corespunzător pentru efectuarea stagiului de pregătire
teoretică pentru cursul Recepţioner hotel, astfel: preţul chiriei pentru sala de curs este de
30 lei / oră, în perioada 31.10.2018 – 31.01.2019. Se aprobă ca tariful de 30 lei / oră să se
aplice şi în cazul altor solicitări de închiriere în vederea desfăşurării de cursuri.
Art.6 Se aprobă întâmpinarea care va fi depusă la Judecătoria Sighişoara – dosar nr.
3394/3.08.2018, ca urmare a faptului că Primăria Municipiului Sighişoara a intentat o
acţiune judecătorească în vederea rezolvării situaţiei legate de înscrierea eronată de către
OCPI Sighişoara în CF a construcţiilor A1.2, A1.3, A1.4 – nr. cadastral 53239-C2; 53239C3; 53239-C4 în favoarea Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara şi nu în favoarea
Municipiului Sighişoara. Prin întâmpinare se solicită instanţei să constate că Liceul
Tehnologic Nr.1 Sighişoara nu este responsabil de înscrierea eronată în CF în favoarea
sa, a construcţiilor menţionate şi reglementarea situaţiei juridice a acestora.
Art.7 Se aprobă cele 235 dosare eligibile pentru acordare Bursei profesionale, din cele
254 dosare depuse la Comisia de burse spre analizare.
Art.8 Se aprobă cererile pentru decontare a navetei, următoarelor cadre didactice: Tamas
Istvan, Rus Cristina, Suciu Elena, Ştaier Ioana.
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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...

Elaborat în 2 (două) exemplare
Ex.1/2

