
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 20/26.03.2018 

 

 

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

în şedinţa din data de 26.03.2018, 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; 

- OMECTS 6143/2011, art.4, alin. (4) modificat şi completat de OMEN 

3597/18.06.2014; 

- OMEN 5485/13.11.2017 privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământului preuniversitar în anul 2018-2019; 

- OMENCŞ 5485/13.11.2017- Statutul elevilor- art.15. lit.d, j, k; 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15, alin (1), lit x; 

- OMECTS  5576/2011- privind aprobarea criteriilor generale de acordare a 

burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, modificat de 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 semestrul I al anului 

şcolar 2017-2018. 

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

al doamnei profesoare Dobrean-Urzică Maria-Ana începând cu data la care dosarul 

va fi completat cu decizia RAR. 

 Art.3 Se acordă calificativele parţiale ,, foarte bine ” cadrelor didactice: Păun 

Mihaela, Bokor Zsuzsa, Danel Edit- Maria. 

Art.4  Se aprobă procedurile privind elaborarea şi codificarea procedurilor 

operaţionale, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie, organizarea 

şi funcţionarea consiliului profesoral. 

Art.5 Se aprobă condiţiile specifice pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante 



prin pretransfer şi transfer. 

Art.6 Se aprobă lista nominală a elevilor care  beneficiază de burse în semestrul al 

II-lea şi sumele alocate de Comisia pentru burse și alte forme de ajutorare 

materială. 

Art.7 Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere a suprafeţelor locative din 

căminul colegiului elevilor Hăineală Ionuţ şi Cucoară Cătălin pentru încălcarea 

prevederilor contractuale de la art.9, alin.2. 

Art.8 Se aprobă Programul educativ ,, Şcoala altfel”- proiectul ,, Accentul cade pe 

tine!”. 

Art.9 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: directorul, directorul 

adjunct, contabilul şef şi secretarul. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


