HOTARÂREA NR. 9/ 10.11. 2017

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
Metodologia de organizare si desfasurare a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de
invatamant preuniversitar de stat, anexa la Ordinul ministrului educatiei nationale nr.
4959/02.09.2013

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 10.11.2017 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1. Se aproba validarea rezultatelor concursului de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar,2017-2018, in unitatile de
invatamant preuniversitar de stat, specializarea balneofiziokinetoterapie.
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si director adjunct Budica Roxana.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 10/ 10.11. 2017

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 10.11.2017 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1. Se aproba cererea de transfer a elevei Barbut Maria Alexandra de la clasa a X a B la
Liceul Tehnologic Stefan Anghel Bailesti, conform art.155 alin.4 a din ROFUIP 5079/2016.
Art.2. Se aproba cererea de transfer a elevei Sandu Maria Diana de la anul IA AMF la anul I B
AMF.
Art.3. Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea Ludmila
si director adjunct Budica Roxana.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 11/ 10.11. 2017

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
Legea 273/2006.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 10.11.2017 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1. Se aproba cheltuieli de perfectionare anul 2017, pentru cadrele didactice
titulare/detasate/suplinitoare.
Art.2. Se aproba cheltuieli pentru cursul de igiena, pentru personalul nedidactic de curatenie si
cantina.
Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea Ludmila
si adm.fin.Oliver Radoi.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 12/ 10.11. 2017

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
Legea 273/2006.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 10.11.2017 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1. Se aproba achizitionare materiale de curatenie, componente IT, materiale electricereparatii sala de sport, frigider .
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea Ludmila
si adm.fin.Oliver Radoi.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

HOTARÂREA NR. 13/ 10.11. 2017

În conformitate cu
-

Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
Regulamentul – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 10.11.2017 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1. Se valideaza statutul de functii pentru toate categoriile de personal din unitate.
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea Ludmila
si director adjunct Budica Roxana.

Președinte CA,
Director prof. Panea Ludmila
Secretar CA,
Prof. Mitricof Bianca

