
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 16/25.10.2017 

 

 

            Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional ,,Octavian Goga” întrunit 

în şedinţa din data de 25.10.2017, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

de administraţie, doamna Dumbravă Magdalena-Camelia, director al unităţii de 

învăţământ. 

 

Având în vedere: 

- Legea Educaţiei Naţionale, art.242, alin.4, lit.b)- alin.5, lit.b) 

- Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar, art.33, alin.2 

- Codul Muncii, art.39, alin.2, lit.a), art.40,alin.1, lit.b),lit. c) 

- Legea Contabilităţii nr.82/1991, legea nr.500/2002, OMFP nr.923/2014, 

OMFP nr.1792/2002, OMFP nr.1139/2015, OSGG nr.400/12.06.2015, 

LEN nr.1/2011 

- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, art.254, alin.20, art.255, alin.6 

- LEN nr.1/2011, legea nr.153/2017, Codul Muncii, HG 286/2011, OMEN 

5138/15.12.2014 

În virtutea drepturilor şi atribuţiilor prevăzute la art.95 din Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă cererile doamnelor Ferencz Maria-Magdolna, Bokor Zsuzsa, 

Bogoş Georgeta  pentru efectuarea inspecţiilor curente în vederea înscrierii la 

examenele de grad II şi I. 

Art.2  Se aprobă acordarea diferenţelor salariale cadrelor didactice: Dobrean-

Urzică Maria, Ferencz Maria-Magdolna, Bucur Cristiana, Panciu Laurenţiu-

George, Ignătescu Alexandra şi reţinerea  sumei de 98 lei domnului profesor 

Bănucu Florin. 

Art.3  Se aprobă fişele posturilor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art.4  Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2018. 

Art.5  Se aprobă reîncadrarea doamnei Cimpoeşu Anamaria, titular pe postul de 

religie ortodoxă, începând cu data de 01.12.2017, încetarea contractului individual  



 

 

de muncă al domnului Panciu Laurenţiu-George  încadrat ca profesor de religie 

ortodoxă  asociat în regim plata cu ora începând cu 01.12.2017 şi reîncadrarea 

începând cu 01.12.2017 a domnului Bănucu Florin, încadrat pe postul de religie 

ortodoxă prin adresa ISJ Harghita nr.6414/10/27.09.2017 începând cu 11.09.2017, 

pe 0,66 norme ca urmare a întoarcerii titularului pe post. 

Art.6  Se aprobă procedura privind organizarea examenului de promovare în 

grade/trepte profesionale. 

Art.7 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: responsabilul 

Comisiei pentru perfecţionare, compartimentul secretariat, compartimentul 

financiar, directorul unităţii de învăţământ. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


