
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 44/11.11.2019 

 

 

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

şedinţa din data de 11.11.2019, 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, legea nr.87/2006, OUG nr.75/2005, OMEN  Nr. 5090/2019 din 30 

august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat 2020-2021, Ordinul comun al administraţiei 

publice nr. 1985/04.10.2016 şi nr.5805/23.11.2016, art.82, alin (3), Legea Contabilităţii 

nr.82/1991, legea nr.500/2002, OMFP nr.923/2014, OMFP nr.1792/2002, OMFP 

nr.1139/2015, OSGG nr.600/2018, OMECTS  5576/2011- privind aprobarea criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar, modificat de 

OMECTS 3470/2012, OMEN 4619, art.15, alin.1, lit.l, lit.s, lit. vv. 

 

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 anul şcolar 2018-2019; 

- Raportul de evaluare internă pentru anul şcolar 2018-2019; 

- Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2020-2021; 

Art.2  Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2020 şi se aprobă nota de fundamentare 

pentru reabilitarea și modernizarea sălii de sport. 

Art.3 Se aprobă componenţa Comisiei Interne de Evaluare Continuă (CEIC): Kos Ibolya, 

Grama Michaela, Karacsony Iacob. 

Art.4 Se aprobă responsabilul cu evidența și gestiunea manualelor școlare în persoana 

doamnei Karacsony Maria.  

 

 

 



 

 

Art.5 Nu se aprobă transferul elevului Olaru Mihnea de la clasa a IX-a de matematică-

informatică la clasa de științe ale naturii sau de științe sociale pentru imposibilitatea 

efectuării transferului în timpul semestrului I și pentru nerespectarea condiției mediei de 

admitere. 

Art.6 Se aprobă lista elevilor bursieri și cuantumul acestora. 

Art.7 Se aprobă componența comisiei de concurs/examen pentru ocuparea postului 

vacant de administrator de patrimoniu: Dumbravă Magdalena-Camelia, Eros Maria, 

Chiper Monica, Chiscoci Margareta. 

Art.8 Se aprobă componența comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea 

postului vacant de administrator de patrimoniu:Craioveanu Violeta, Dincă Liviu-Csaba, 

Bencze Alexandrina, Chiscoci Margareta. 

Art.9 Se aprobă componența comisiei de inventariere: Dudan Marius-Florin,Chiper 

Monica, Karacsony Maria. Perioada de inventariere este13.11-09.12.2019, iar instruirea 

comisiei va fi efectuată de dna. Bencze Alexandrina. 

Art.10 În cazul lipsei directorului din instituție atribuțiile acestuia sunt preluate de dna 

Craioveanu Violeta. 

Art.11 De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, compartimentul financiar, directorul şi directorul adjunct ai unităţii de 

învăţământ. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

                                              Membru CA, 

                                      Dir. Adj. Karacsony Iacob 


