HOTARÂREA NR. 72/ 08.06. 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.
- Anexă la Ordinul M.E.N. nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de
organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a
absolvenților învățământului postliceal.
Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 08.06. 2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba Comisia pentru examenul de certificare a calificarii profesionale
AMF/AMR/BFKT/LAB a absolventilor invatamantului postliceal.
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. 73/ 08.06. 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 08.06. 2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba Comisia pentru sustinerea examenelor de incheiere a situatiei
scolare/corigenta pentru elevii scolii postliceale sanitare/ sem I.
Art.2 Se aproba Comisia pentru sustinere examen de incheiere de situatie scolara/corigenta
pentru elevii clasei a XIIa.
Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărari sunt responsabili director Panea
Ludmila, dir. adj. Budica Roxana si serviciul secretariat.

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

HOTARÂREA NR. 74/ 08.06. 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 08.06.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba responsabilul cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
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. 75/ 08.06. 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 08.06.2018
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba oferta SC PROCOMUNITA SRL, pentru cursarea responsabilului cu
„Protectia datelor cu caracter personal”.
Art.2 Se aproba referatul cu nr 2159/08.06.2018, pentru achizitionarea unui
videoproiector si a unui xerox.
Art.3 Se aproba oferta „ECRANE DIGITALE HD in mijloacele de transport public din
Craiova”, pentru promovarea Scolii Postliceala Sanitare.
Art.4 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

