
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 17/28.11.2017 

 

 

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

în şedinţa din data de 28.11.2017, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

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

învăţământ. 

 

             Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, OMENCŞ 

5079/31.08.2016, legea nr.87/2006, OUG nr.75/2005, OMEN 5472/07.11.2017, 

OMECTS  5576/2011, OMECTS 3470/2012  

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

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se aprobă: 

- Raportul asupra stării învăţământului pentru anul şcolar 2016-2017; 

- Raportul de evaluare internă pentru anul şcolar 2016-2017; 

- Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018; 

- Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 

2017-2018; 

- Programul ,, Zilei de 1 Decembrie- Ziua Naţională a României” 

- Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019; 

- Planul operaţional de formare profesională; 

- Planul operaţional de asigurare a securităţii elevilor şi de prevenire a 

violenţei şcolare pentru anul şcolar 2017-2018; 

Art.2  Se aprobă cererile pentru decontarea transportului  la şi de la locul de muncă 

ale doamnei profesoare Nagy Genovica ( Bălan –Miercurea-Ciuc) şi doamnei 

contabil şef Bencze Alexandrina (Păuleni- Miercurea-Ciuc). 

Art.3 Se aprobă lista nominală a elevilor care beneficiază de burse, suma alocată 

fiind de 5200 lei. 

Art.4 Se aprobă cererea doamnei profesoare Dinu Anne-Mary pentru încetarea 

atribuţiilor funcţiei de diriginte al clasei a VI-a B începând cu 01.12.2017 şi 



nominalizarea doamnei profesoare Ignătescu Alexandra  pentru a îndeplini funcţia 

de diriginte al clasei a VI-a B. 

Art.5 Se aprobă desfăşurarea ,,Balului bobocilor” la data de 15.12.2017 la Casa de 

Cultură a Sindicatelor. 

Art.6 Se aprobă preţul meniului zilnic la cantină începând cu 01.01.2018:  

- Pentru elevii interni 15 lei ; 

- Pentru elevii claselor primare 5lei / jumătate porţie prânz; 

- Pentru externi 9lei/ porţie prânz. 

Art.7 Se aprobă închirierea sălilor nr. 4,6,7,8 din clădirea claselor primare 

începând cu 01.12.2017, prin încredinţare directă, de către Asociaţia Comitetului 

de Părinţi Colegiul Octavian Goga. 

Art.8 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 
 

 

 


