HOTARÂREA NR. 86/ 31.07. 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 31.07. 2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba stabilirea perioadei pentru incheierea situatiei scolare la liceu si scoala
postiliceala pentru elevii amanati pe sem. al II lea, conf. Art. 129 alin. 3 din ROFUIP.
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. 87/ 31.07 2018

În conformitate cu
- Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
- Ordinul 3250/02.1998.
- 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 31.07. 2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Consiliul de administratie hotaraste ca postul de pedagog nu este eligibil deoarece nu se
indeplinesc prevederile ordinului 3250/ 02.1998; cererea dl Andrei Ion prin care solicita
prelungirea activitatii in anul scolar 2018-2018, se respinge.
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. 88/ 31.07. 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. 273/2006 privind finantele publice locale.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 31.07.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba Rectificarea bugetara.
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. 89/ 31.07. 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 31.07.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea elevului Macesanu Ciprian Ionut, clasa a X a, mate-info, pentru
transfer la C.N.N.Titulescu Craiova.
Art.2 Se aproba cererea elevului Nitu Paul, clasa a IX a, stiinte ale naturii, pentru
transfer de la Liceul Teoretic Henri Coanda la Liceul Charles Laugier Craiova.
Art.3 Se aproba cererea elevei Oae Loredana, clasa a X a, pentru transfer de la CTAM
Brancusi la Liceul Charles Laugier Craiova.
Art.4 Se aproba cererea elevei Ciucu Andreea, clasa a XI a, stiinte ale naturii, pentru
transfer de la Liceul Teoretic Petre Pandea, Bals la Liceul Charles Laugier Craiova.
Art.5 Se aproba cererea elevei Miron-Olaru Beatrice emilia, clasa a XII a, pentru
transfer de la CTC D. Nenitescu, specializarea protectia mediului, la Liceul Charles Laugier
Craiova, sp. stiinte sociale.
Art.6 Se aproba cererea elevei Stroe Mariana Dalyana, anul III D AMG, prin care
solicita scutirea taxei de inscriere la examenul de absolvire-august 2018.
Art.7 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. 90/ 31.07. 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 31.07.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea dnei prof. Nicolae Olivia prin care solicita acordarea
calificativului partial pentru anul scolar 2017-2018.
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. 91/ 31.07. 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 31.07.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art. 1 Hotarasc plata lunara a contravalorii abonamentului prin aprobarea cererilor de
decontare a navetei pentru cadrele didactice/didactice-auxiliare: prof. Georgescu
Luminita, prof. Giurca Mihaela, informatician Tarba Catalin, prof. Gachi Loredana pentru
luna iunie 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. 92/ 31.07. 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.
- Metodologia cadru de miscare a personalului didactic.
Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 31.07.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Hotarasc criteriile de acordarea orelor declarate vacante in regim de plata cu ora
personalului didactic titular, pensionat sau personal asociat conf. metodologiei cadru de
miscare de personal, art. 94.
Pentru personalul asociat criteriile de acordare a orelor sunt:
-nota de la interviu;
-modulul psiho-pedagogic;
-continuitate in unitate.
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. 93/ 31.07. 2018

În conformitate cu
- Legea nr.1/2011- Legea educatiei nationale.
- Ordinul 4619/ septembrie 2014.
- 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 31.07.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba demararea procedurilor pentru alegerea noilor membrii CA pentru anul
scolar 2018-2019.
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

