HOTARÂREA NR. 37/ 01.02. 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 01.02. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba cererea dlui profesor Ionescu Florian, prin care solicita prelungirea
activitatii peste varsta de pensionare.
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. 38/ 01.02. 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 01.02. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba pachetul CDS – I 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. 39/ 01.02. 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 01.02. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba recuperarea orelor de curs din ziua de 25.01.2019 pentru clasele de liceu
in prima saptamana dupa vacanta, cate o ora la sfarsitul programului.
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. 40/ 01.02. 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 01.02. 2019
adoptă următoarea hotărâre:
Art.1 Se respinge cererea dlui Prunariu Grigorie Ioan prin care solicita transferal elevului
Prunariu Grigore Cristian Clasa a XII, la Liceul Teoretic Adventist, deoarecde nu este
permis acest transfer conform art. 155, alin 3.
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

