
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 30/01.02.2019 

 

 

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

în şedinţa din data de 01.02.2019, 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, art.155, alin.4, lit.a, lit.d, art.152, lit.a, lit.b 

- Legea nr.53/2003- codul muncii, art.148, alin.1, Contractul Colectiv de Muncă 

Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la 

M.M.J.S.-D.D.S. sub nr. 78 din data de 22.02.2017; 

- OMEN 4619/22.09.2014, art.15, alin (1), lit ii,  OMEN 5460/12.11.2018, art.29, 

alin (1), OMEN 4165/2018 

- OMEN 5460/12.11.2018, art.25, alin.3, lit. a 

- OMENCŞ 5079/31.08.2016, art.73, alin.1, OMEN 4619/22.09.2014, art.15, 

alin.1, lit.jj 

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

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă transferurile elevilor Manole Carina, Mincu Maria-Cristina, 

Mincu Ioana-Alexandra de la alte şcoli la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga”. 

Se aprobă transferurile elevilor de la Colegiul Naţional ,,Octavian Goga” la alte 

şcoli: Suciu Toni-Iustinian, Botezatu Ariana-Elena, Burde Nicolae-Sorin. Se 

aprobă transferurile în cadrul școlii: Sava Claudia-Simona, Brocea Dănuț-Florin, 

Kasza Hanna. 

Art.2 Se aprobă planificarea concediilor de odihnă ale personalului didactic, 

didactic auxiliar și nedidactic pentru anul școlar 2018-2019. 

Art.3  Se aprobă  proiectul de încadrare pentru anul școlar 2019-2020, ce cuprinde 

normarea profesorilor titulari, catedre rezervate, catedre/posturi vacante, 

restrângeri de activitate. 



Art.4  Se aprobă solicitarea de restrângere de activitate a doamnei Lupu Melania 

prin cererea cu nr. înreg. 349/31.01.2019. 

Art.5  Se aprobă solicitarea doamnei Ionescu Mihaela de eliberare din funcția de 

diriginte a clasei a X-a D din motive medicale și numirea doamnei Juhasz-Andras  

Reka în funcția diriginte a clasei a X-a D. 

Art.6  De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, directorul şi directorul adjunct. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


