
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 29/18.12.2018 

 

 

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

şedinţa din data de 29.11.2018, 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, OMEN 4831/30.08.2018 privind aprobarea 

Codului-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar 

- Legea nr.87/2006, OUG nr.75/2005, OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.x 

- HCL Miercurea-Ciuc nr. 166/2016, 267/2016, 372/2016, Legea administrației publice 

locale nr.215/2001, Legea privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia- 

nr.213/1998. LEN nr.1/2011-art.112. procedura PO 18-01 privind organizarea și 

desfășurarea licitației publice cu strigare pentru închirierea spațiilor excedentare 

- Procedura de răspundere disciplinară PO 06-02, clauzele contractuale de închiriere a 

suprafețelor locative din căminul colegiului, aprobate prin HCA nr. 18/20.12.2017, 

raportul comisiei de disciplină cu nr.5768/06.12.2018. 

- ROFUIP- OMENCȘ 5079/2016, ROI 

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

nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă Procedura privind elaborarea codului de etică profesională PO 15-03. 

Art.2 Se aprobă Codul de etică profesională al Colegiului Național ,,Octavian Goga” și 

regulamentul comisiei de implementare a codului de etică profesională. 

Art.3 Se aprobă constituirea Comisiei de implementare a codului de etică profesională în 

următoarea componență: 

- Președinte- prof. Galea Adriana 

- Secretar- prof. Dane Endre 

- Membri: - prof. Juhasz-Andras Reka 

                 - prof. Pintilei Laura 

                 - prof. Miron Gabriel 



Art.4 Se aprobă procedurile privind: determinarea expunerii la risc PO 20-02, realizarea  

verificării și evaluării controlului managerial intern PO 16-03, realizarea circuitului 

informațiilor PO 03-01. 

Art.5 Se aprobă Procedura privind actele de studii revizuită, PO 06-01. 

Art.6 Se aprobă situația spațiilor excedentare  începând cu 01.02.2019. 

Art.7 Se aprobă documentația de atribuire a spațiilor excedentare disponibile din cadrul 

colegiului: referat de oportunitate, caiete de sarcini pentru organizarea procedurii de 

licitație publică în vederea închirierii sălii de sport- locațiune cu timpi fracționați și a 

spațiului situat la parterul clădirii principale cu destinația de chioșc alimentar- locațiune 

fără timpi fracționați. 

Art.8 Se aprobă instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea licitației publice pentru 

închirierea spațiilor excedentare disponibile și  componența Comisiei de licitație publică 

cu strigare. 

Art.9 Se reziliează contractul de închiriere a spațiului de cazare din internatul colegiului 

cu nr. 105/10.09.2018, încheiat cu doamna Condrea Piroska (mama elevului Condrea 

Krisztian-Ervin), pentru încălcarea art.9 , punctele 1, 4,5,6. 

 

Art.3 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, compartimentul financiar, comisiile constituite, directorul şi directorul 

adjunct ai unităţii de învăţământ. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

                                        

 


