HOTARÂREA NR. 30/ 28.01. 2019

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 28.01. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba prezentarea executiei bugetare pe 2018..
Art.2 Se aproba revizuirea 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. 31/ 28.01. 2019

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 28.01. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba oferta CDS 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. 32/ 28.01. 2019

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.

-

Decizia Curtii Constitutionale nr 387/2018.

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 28.01. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea dnei profesor Lefteroglu Eleonora, prin care solicita mentinerea
ca titular pana la varsta de 65 ani si a dnei profesor Marcu Viorica prin care solicita
completarea normei didactice in 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. 33/ 28.01. 2019

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 28.01. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba redirectionarea orelor d-nei profesor Stanculescu Doina care a
deminionat.
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. 34/ 28.01. 2019

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 28.01. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba orarul pentru semestrul al II-lea specializari AMF, AMR, BFKT, AMG.
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. 35/ 28.01. 2019

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 28.01. 2019
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, pentru luna decembrie
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. 36/ 28.01. 2019

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 28.01. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea nr 101/21.01.2019 a dnei Deicu Elena prin care solicita materiale
necesare pentru spalatorie
Art.2 Se aproba cererea nr 24/14.01.2019 prin care dna Bulea Vera si dna Olaru Vasilica
solicita 3 dulapuri si 3 bucati de sina – perdea pentru camin.
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

