HOTARÂREA NR. 61/ 20.03. 2018

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, modificat si completat prin OMEN
nr 3027/2018.
- Prevederile Metodologiei cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din
invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018-2019, aprobata prin ordinul ministrului
educatiei nationale nr. 5487/2017, modificata si completata prin ordinul 3017/2018.
Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 20.03.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba emiterea acordului de principiu pentru transferul consimtit intre unitatile de
invatamant, ca urmare a restrangerii de activitate, pe catedra de Religie ortodoxa (11 ore TC),
incepand cu 01.09.2018.
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si seviciul secretariat.

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

HOTARÂREA NR. 62/ 20.03. 2018

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, modificat si completat prin OMEN
nr 3027/2018.
- Ordin 5576/2011 privind aprobarea criteriilor de acordare a burselor elevilor.
Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 20.03.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba 20 de burse de merit sem.II, 2017-2018
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. 63/ 20.03. 2018

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, modificat si completat prin OMEN
nr 3027/2018.
- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
75/12.05.2005 privind asigurarea calitatii educatiei.
Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 20.03.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba 26 de proceduri operationale la nivelul compartimentelor conform
organigramei Liceului Charles Laugier.
Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si serviciul secretariat.

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

HOTARÂREA NR. 64/ 20.03. 2018

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, modificat si completat prin OMEN
nr 3027/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 20.03.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art. 1 Se respinge cererea nr. 2817/14.03.2018 a Scolii Postliceale ,,Edunat,,
Art. 2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si serviciul secretariat.

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

