
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

                    

                     HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 22/27.04.2018 

 

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

în şedinţa din data de 27.04.2018, 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, art.252; 

- OMEN 5485/13.11.2017 privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământului preuniversitar în anul 2018-2019, art 75, alin.1, art.77, alin.4, art.81, 

alin.2; 

- Legea nr.87/2006, OUG nr.75/2005, 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; 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.149, art.155, alin.4, lit.d; 

- Procedura operaţională privind stabilirea CDŞ. 

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

Naţionale nr.1/2011 

 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Se validează propunerea comisiei de mobilitate pentru emiterea refuzului de 

pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ pe catedra de matematică, 16 ore, 

codul postului 1011 de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” pentru doamna Bokor 

Zsuzsa, cadru didactic titularpe postul didactic de matematică la Liceul Tehnologic 

Corbu. 

Art.2 Se aprobă emiterea acordului de principiu pentru prelungirea contractului 

individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019 pe catedra de 

educaţie fizică şi sport, 14 ore, codul postului 1022, pentru doamna Dobrean-Urzică 

Maria-Ana, profesor suplinitor pe catedra de educaţie fizică şi sport de la Colegiul 

Naţional ,,Octavian Goga”. 

Art.3 Se aprobă recuperarea zilei de 30 aprilie 2018, începând cu data de 3 mai 2018, 

câte o oră zilnic de la ora 700 la 750. 

Art.4 Se aprobă acordarea bursei de merit elevei Peter Monica din clasa a X-a B.   



Art.5 Se acordă avizul de transfer elevului Purguly Jozsef de la Colegiul Naţional 

,,Octavian Goga” la Colegiul Naţional ,,Doamna Stanca” din Satu Mare. 

 Art.6 Se aprobă ofertele curriculare pentru ciclurile gimnazial şi liceal pentru anul 

şcolar 2018-2019. 

Art.7 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 
 

 

 


