
 

 

 

                                                   HOTARÂREA NR. 36 / 13.01.2021   

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior. 

 

-  Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a unițatilor de învățămănt preuniversitar. 

 

- Legea 273/2006 privind finanțele publice. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1  Se aprobă execuția bugetară  pentru anul 2020. 

Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarări sunt responsabili d-na director Panea 

Ludmila și adm fin . Oliver Radoi. 

 

 

 

       Președinte CA, 

Director Prof. Panea Ludmila 

                                                                                                  Secretar CA, 

Prof.Triculescu Delia  

                                                                      

 

 

 

  

 



 

 

 

                                                   HOTARÂREA NR. 37 / 13.01.2021  

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior. 

 

-  Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a unițatilor de învățămănt preuniversitar. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă temele proiectelor de absolvire pentru examenul de certificare a 

competențelor profesionale, nivelul 5, domeniul sănătate și asistență pedagogică, specializarile 

AMG,AMF,AMR,sesiunea iulie-august 2021. 

Art.2 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari sunt responsabili d-na director Panea 

Ludmila și serviciul secretariat. 

 

 

 

 

 Președinte CA, 

Director Prof. Panea Ludmila 

Secretar CA, 

Prof. Triculescu Delia 

 

 

 

 



                                        

        

 

                                                HOTARÂREA NR. 38 / 13.01.2021  

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior. 

 

-  Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a unițatilor de învățămănt preuniversitar. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă plata lunară a contravalorii abonamentului, prin aprobarea cererilor de 

decontare a navetei pentru d-na director adjunct Georgescu Luminița si informatician Tarbă 

Catălin, pentru luna decembrie 2020. 

Art.2  Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari sunt responsabili d-na director 

Panea Ludmila și adm.fin.Oliver Rădoi. 

 

 

 

 

 

Președinte CA,  

Director Prof. Panea Ludmila                                              

 

                                                                                                      Secretar CA, 

Prof. Triculescu Delia 

 

                                              

 



 

 

 

                                                   HOTARÂREA NR. 39 / 13.01.2021   

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior. 

 

-  Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a unițatilor de învățămănt preuniversitar. 

 

- H.G. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte  concedii ale salariaților din 

administrația publica, din regiile autonome cu specific deosebit și din unițatile bugetare. 

 

- Art.54 din Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1  Se aprobă cererea d-lui Goace Constantin, prin care solicita intrarea in concediu fara 

plata din data de 07.01.2021, doar pentru perioada 11.01-05.02.2021.  

Art.2  Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarări sunt responsabili d-na director 

Panea Ludmila și serviciul secretariat. 

 

 

 

 

       Președinte CA, 

Director Prof. Panea Ludmila 

                                                                                                  Secretar CA, 

Prof.Triculescu Delia  

                                                                      

 



  

 

 

 

  HOTARÂREA NR. 40 / 13.01.2021 

   

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior. 

 

-  Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a unițatilor de învățămănt preuniversitar. 

 

-Adresa 186095/17.12.2020 către Direcția de elaborare și implementare a proiectelor a 

Primăriei Craiova. 

 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1  Se aprobă lista intervențiilor pentru reabilitarea-modernizarea școlii, conform  

adresei nr. 186095/17.12.2020 către Direcția de elaborare și implementare a proiectelor  

a Primăriei Craiova. 

Art.2  Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarări sunt responsabili d-na director 

Panea Ludmila și serviciul secretariat. 

 

  

 

 

       Președinte CA, 

Director Prof. Panea Ludmila 

                                                                                                  Secretar CA, 

Prof.Triculescu Delia  

                                                                      



 

 

 

 

                                                   HOTARÂREA NR. 41 / 13.01.2021   

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011- Legea Educației Naționale, modificată și completată ulterior. 

 

-  Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a unițatilor de învățămănt preuniversitar. 

 

- Ordinul 3860/10.03.2011 privind aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a 

performantelor profesionale. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 13.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1  Se aprobă evaluarea personalului nedidactic pentru anul 2020. 

Art.2  Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotarări sunt responsabili d-na director 

Panea Ludmila și serviciul secretariat. 

 

  

 

 

       Președinte CA,  

Director Prof. Panea Ludmila 

                                                                                                  Secretar CA, 

Prof.Triculescu Delia  

                                                                      

 

 


