
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

                    

                     HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 23/14.05.2018 

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

în şedinţa din data de 14.05.2018, fiind prezidată de către preşedintele consiliului 

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

învăţământ. 

             Având în vedere: 

- HCA ISJ Harghita nr.7/26.04.2018, adresa ISJ Harghita nr. 

2325/67/26.04.2018, Legea 53/2003-codul Muncii, art.75. alin.1, Hotărârea  

Comisiei Paritare nr.2/09.05.2018; 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.149, art.155,alin.1, alin.4, lit.a; 

- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial, Ordinul nr. 200/2016 pentru 

modificarea Codului controlului intern/managerial, OMECTS nr. 3860 din 

10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a 

performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual, 

Anexa la OMECTS nr. 3860 din 10.03.2011 privind stabilirea criteriilor si 

metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale anuale 

ale personalului contractual; 

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

Naţionale nr.1/2011 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Nu se aprobă disponibilizarea personalului didactic-auxiliar şi nedidactic ca 

măsură de încadrare în numărul de posturi aprobat de ISJ Harghita începând cu 

01.05.2018 prin HCA ISJ Harghita nr.7/26.04.2018 care excede cadrului legal 

încălcând art.75, alin.1 din Legea53/2003, care prevede pentru persoanele 

concediate în temeiul art.65, alin.1 şi 2 dreptul la preaviz ce nu poate fi mai mic de 

20 zile lucrătoare şi pentru că necesităţile de funcţionare a instituţiei, în parametri 

cât de cât normali, nu justifică disponibilizările de personal. 

Art.2 Se acordă avizul de transfer elevei Mutică Andreea de la Colegiul Naţional 

,,Octavian Goga” la Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” din Bucureşti,  pentru schimbare 

de domiciliu începând cu 01.06.2018. 

 Art.3 Aprobarea calificativelor pentru activitatea desfăşurată în anul 2017 de către 

personalul nedidactic – 17 calificative FB ( punctaje maxime). 

Art.4 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorul şi 

secretarul. 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                          Prof. Bucur Cristiana 


