
                                              

   

 

                                       HOTARÂREA NR. 43 / 29.01.2021   

În conformitate cu : 

- Legea nr.1/2011 – Legea Educatiei Nationale, 

- Art. 58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale:  

” Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele 

două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat la art.6 lit. a……., se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile 

şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului 

rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a); 

- OMFP 3155/2020, privind aprobarea Normelor Metodologice privid incheierea exercitiului 

bugetar al anului 2020; 

 

- Analizand rezultatul incheierii executiei sectiunii de functionare a bugetului institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii in anul 2020; 

 

- HCL nr.3 din 28.01.2021 a CL al municipiului Craiova; 

 

Vizand nevoile de finantare a activitatilor finantate din sectiunea de functionare din anul 2021, 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 29.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1 Se aproba utilizarea sumei de 125.741,78 lei din execedentul anilor precedenti pentru 

acoperirea golurilor temporare de casa - finantarea sectiunii de functionare din anul 2021. 

Art.2 Pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari sunt responsabili director Panea Ludmila si 

contabil-sef  Radoi Petre-Oliver. 

     Președinte CA, 

Director Prof. Panea Ludmila 

                                                                                                  Secretar CA, 

Prof.Triculescu Delia  



                                              

                       

 

 

 

                                          HOTARÂREA NR. 44 / 29.01.2021   

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 29.01.2021 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 ianuarie 2021. 

 

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

Panea Ludmila și adm.financiar Oliver Rădoi. 

 

 

 

       Președinte CA, 

Director Prof. Panea Ludmila 

                                                                                                  Secretar CA, 

Prof.Triculescu Delia  

 

 

 



 

 

                                           HOTARÂREA NR. 45 / 29.01.2021   

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, cu modificarile și completările 

ulterioare. 

- Metodologia- cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul 

preuniversitar in anul scolar 2021-2022, anexa la OMEC nr. 5991/11.11.2019 

- OMEN NR.3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare in învățămăntul prenuiversitar în anul școlar2021-2022, 

aprobată prin OMEC nr. 5991/2020. 

- OMEN nr. 4165/2018 Norme metodologice privind intocmirea proiectului de încadrare, a 

planului de incadrare a personalului didactic din UIP si încadrarea in regim PCO a 

personalului didactic de predare. 

- ORDIN Nr. 5350/2018 pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea proiectului 

de încadrare, respectiv a planului de încadrare a personalului didactic de predare din unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic de predare 

din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

4.165/2018 

 

- Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 29.01.2021 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art.1   Se aproba planul de încadrare 2021-2022.  

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. 46 / 29.01.2021   

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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Metodologia- cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul 

preuniversitar in anul scolar 2021-2022, anexa la OMEC nr. 5991/11.11.2019 

- OMEN NR.3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare in învățămăntul prenuiversitar în anul școlar2021-2022, 

aprobată prin OMEC nr. 5991/2020. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 29.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1   Se aproba cererea de pensionare peste limita de vărsta a d-lui profesor Ionescu Florian. 

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. 47 / 29.01.2021   

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, cu modificările și completările 

ulterioare. 

- Metodologia- cadru privind  mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul 

preuniversitar in anul scolar 2021-2022, anexa la OMEC nr. 5991/11.11.2019 

 

- OMEN nr. 3165/2021 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare in înavățămăntul prenuiversitar în anul școlar2021-2022, 

aprobată prin OMEC NR.5991/2020. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 29.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1  Se aproba cererea d-nei prof. Lefteroglu Eleonora, pentru mentinerea in activitate ca 

titular in funcția didactica peste limita de pensionare, la invelul unitatii de învatamant. 

Art.2  Se aproba cererea d-nei prof. Sima Maria, pentru mentinerea in activitate ca titular in 

funcția didactica peste limita de pensionare, la invelul unitatii de învatamant. 

Art.3 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. 48 / 29.01.2021   

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, cu modificarile și completarile 

ulterioare. 

 

- OMEC nr. 5915/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la 

decizia școlii. 

 

Consiliul de administrație al Liceului Charles Laugier întrunit în data de 29.01.2021 adoptă 

următoarea hotărâre: 

Art.1   Se aprobă oferta CDS la nivelul unității școlare pentru anul 2021-2022. 

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  

 


