
 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE 

Nr. 48/27.02.2020 

 

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

în şedinţa din data de 27.02.2020, 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, OMEN 

3027/2018; 

- 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. 

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

- OMECTS nr. 3860/ 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de 

evaluare a performantelor profesionale individuale anuale ale personalului 

contractual, OMENCŞ 5079/31.08.2016; 

- OMEC 5259/12.11.2019, art.29, alin (2), art.43, alin. (1), art.56, alin.(4), (5). 

- Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, legea 215/2001 privind 

administrația publică locală, OMFP 720/2014 –norme metodologice privind 

execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice finanțate integral 

sau parțial di venituri proprii, OMFP 3751/2019 – norme metodologice privind 

încheierea exercițiului bugetar al anului 2019. 

- Procedura operaţională privind stabilirea CDŞ 

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

Naţionale nr.1/2011 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 S-au aprobat contravalorile pentru : masa zilnică internat- 19 lei/zi (mic 

dejun-4 lei, prânz- 10 lei, cină- 5 lei), , prânzul pentru elevii ciclului primar- 5,60 

lei, prânzul pentru externi- 11 lei. 

Art.2 Se aprobă lista elevilor bursieri și cuantumul acestora pentru semestrul al II-

lea al anului școlar 2019-2020. 

Art.3 Se acordă personalului nedidactic calivicativele de ,,Foarte bine” pentru 

activitatea desfășurată în anul 2019. 



Art.4 Se aprobă condițiile specifice pentru ocuparea catedrelor/ posturilor vacante 

prin transferul/pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, pentru toate 

disciplinele. 

Art.5  Se aprobă procedura privind organizarea și desfășurarea evaluării lecțiilor 

demonstrative. 

Art.6 Se validează comisiile de evaluare a lecțiilor demonstrative. 

Art.7 Se aprobă utilizarea excedentului de 34159,73 lei rezultat din încasări la 

cantină, internat, chirii, pentru acoperirea cheltuielilor anului curent- secțiunea 

funcționare. 

Art.8  Se aprobă programele disciplinelor opționale: Comunicare interpersonală, 

Relații interumane la vârsta adolescenței, Teatru de păpuși. 

Art.9  Se aprobă programele simulărilor examenelor naționale la clasele VIII, XII 

și comisia de organizare a simulării examenelor naționale. 

Art.10  De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund: compartimentul 

secretariat, compartimentul financiar, directorul şi directorul adjunct. 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,                         Secretarul CA, 

Director Dumbravă Magdalena-Camelia                   Prof. Bucur Cristiana 
 

 

 


