
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 46/22.01.2020 

 

 

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

şedinţa din data de 22.01.2020, fiind prezidată de către preşedintele consiliului de 

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

 

             Având în vedere adresa IȘJ Harghita nr.147/16.01.2020, Legea Educaţiei 

Naţionale nr.1/2011, OMENCŞ 5079/31.08.2016 –art.73, alin.1 OMENCŞ 

5079/31.08.2016 –art.149, art.155, alin.1, cererea cu nr. 155/20.01.2020 

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

nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1  Stabilirea sumei, listei și procedurii de recuperat: 

                    - La indicațiile verbale ale auditorului s-au recalculat sumele care reprezintă 

daune- interese moratorii sub forma dobânzii legale penalizatoare, iar suma care ar trebui 

să fie recuperată de la beneficiarii angajați fiind de 20660 brut lei; 

                      - În listă sunt cuprinse 64 de persoane, membri de sindicat, cu mențiunea că 

una dintre persoane a decedat în octombrie 2019; 

                      - S-a stabilit un număr de patru tranșe lunare, până la sfârșitul anului 

calendaristic, de restituire a sumelor calculate pentru fiecare beneficiar; 

                      - Procedura de recuperare va fi declanșată în momentul în care vom primi 

un act administrativ, extras din raportul final de audit, care să certifice faptul că sumele 

datorate, sub forma dobânzii legale penalizatoare, s-au calculat greșit și măsura care se 

impune. 

 

Art.2  Se aprobă  solicitarea dnei Danel Edit-Maria de a se retrage din funcția de 

diriginte al clasei a VI-a B. 

Art.3  Se aprobă numirea dnei Boantă Gabriela în calitate de diriginte al clasei a VI-a B.. 

Art.4 Se aprobă transferul elevului Melcu Alexandru din clasa a VI-a B în clasa a VI-a A 

pentru neadaptare. 

 

 



 

 

 

 

Art.5 Nu se aprobă transferul elevei Timar Erika din clasa a IX-a B în clasa a IX-a D din 

lipsă de locuri. 

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

secretariat, compartimentul financiar, directorul ai unităţii de învăţământ. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

                                              

 


