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HOTĂRÂREA NR. 67 / 15. 04. 2019
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Nr.1 Sighişoara, întrunit în şedinţa din data de
15 aprilie 2019
În conformitate cu LEGEA 1/2011 a Educaţiei Naţionale modificată prin OUG nr. 49/2014
În temeiul: Ordinul 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, text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 22 ianuarie 2018
OMEN 3.220/19.02.2018 privind structura anului şcolar 2018 – 2019
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 3 aprilie 2019 pentru completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene
PV al şedinţei C.A. din data de 15 aprilie 2019
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă cererea de renunţare la autorizarea provizorie a specializării Tehnician electrician
electronist auto, adresată ARACIP, cerere nr.748/12.04.2019. În conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.23 din 3 aprilie 2019, art. II, alineatul 2 se alocă un termen de graţie de un an în vederea
declanşării procedurii de acreditare a calificărilor autorizate provizoriu. Astfel, pentru specializarea
Tehnician electrician electronist auto, autorizată provizoriu prin OMECTS nr. 3846/17.05.2010, pentru
care s-a solicitat autorizarea de funcţionare provizorie conform Cererii de Autorizare nr. 477 din
11.03.2019 se propune renunţarea la autorizarea provozorie în acest an şcolar, urmând a se declanşa
procedura de acreditare a acestei specializări în anul şcolar 2019 – 2020 sem. I, împreună cu acreditarea
specializării Tehnician Proiectant CAD.
Art.2 Se aprobă cererile pentru decontare a navetei, următoarelor cadre didactice: Tamas Attila, Rus
Cristina, Suciu Elena, Ştaier Ioana, Popa Ianina.
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
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