HOTARÂREA NR. 23/ 20.12. 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 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba proiectul planului de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020.
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. 24/ 20.12. 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 500 – privind finantele publice

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetara.
Art.2 Se aproba proiectul de buget pentru anul 2019.
Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila si administrator financiar Radoi Oliver.

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

HOTARÂREA NR. 25/ 20.12. 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.

-

HG Nr 286/2011

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba validarea examenului de transformarea postului de informatician de la
studii medii la studii superioare de scurta durata, treapta profesionala debutanta.
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. 26/ 04.12. 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 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererile pentru CO pentru anul scolar 2018-2019 (62 zile lucratoare).
Art.2 Se aproba eliminarea vacantei intersemestriala pentru specializarile AMF, AMR,
AMG, BFKT, pentru buna organizare a examenului de absolvire aprobat prin ordinal Nr.
4824/30.08.2018.
Art.3 Se aproba temele pentru proiectul de absolvire in vederea obtinerii calificativelor
profesionale specializarile AMF, AMR, BFKT, sesiunea iulie 2019, august 2019.
Art. 4 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. 27/ 20.12. 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 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea dnei Radului Zoia prin care solicita continuarea postului de
munca pana la varta de pensionare prevazuta in conformitate cu decizia CCR nr.
387/2018.
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. 28/ 20.12. 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 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba aprobare prelungirii contractului de inchiriere nr 2 din 17.03.2018 a
spatiului situate in corpul C parter (RAADPFL) pentru SC NATURAL BLUE MOTION
SRL.
Art.2 Se aproba cererea dnei bibliotecar Nastasie Alina prin care solicita o camera de
inchiriere in corpul C6 etaj.
Art. 3 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. 29/ 20.12. 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 20.12.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea elevului Vasile C-tin Madalin, anul III AMG, prin care solicita
micsorarea taxei de la 2700 lei la 2500 lei din motive financiare.
Art.2 Se respinge cererea elevului Georoceanul Valentin, anul I AMG, prin care solicita
transferal de la taxa la buget, deoarece nu sunt locuri disponibile la clasele de buget, dar se
aproba reducerea taxei de la 2700 la 2500 lei.
Art. 3 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

