HOTARÂREA NR. 49/ 12.03. 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 12.03. 2019 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba Comisia de simulare bacalaureat 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

HOTARÂREA NR. 50/ 12.03. 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 11.02. 2019 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba bursele pentru semestrul al II lea.
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. 51/ 12.03. 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 12.03. 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 februarie 2019.
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. 52/ 12.03. 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 12.03. 2019 adoptă
următoarea hotărâre:
Art.1 Se aproba perioada incheierilor de situatie , semestrul I/anuale AMG 29.0702.08.2019 deoarece in ultima saptamana a anului scolar pentru specializarea AMG 5.089.08.2019 se sustin corigentele pentru modulele care se finalizeaza pe parcursul anului scolar
conform ROFUIP 5079/2016
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

