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HOTĂRÂREA  NR. 5 7 / 14. 04 .2022 

 

 

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 14.04.2022, vizând: 

 

1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 14.04.2022; 

2. Revizuire cuantum pentru masa de la cantina internatului; 

3. Cererea înregistrată cu nr. 2053/12.04.2022 a d-nului laborant Drăgoiu Octavian pentru 

aprobarea examenului de promovare la o treaptă profesională superioară, respective de la 

Debutant S la Laborant II S; 

4. Aprobarea Rapoartelor privind rezultatele la simularea examenului național de 

Bacalaureat și Evaluare Națională; 

5. Aprobarea listelor cu obiectele de inventor și cu mijloacele fixe propuse pentru casare de 

către Comisia de inventar și de casare; 

6. Discutarea situației disciplinare a d-nei prof. Șteop Doina; 

7. Decontarea cheltuielilor aferente transportului cadrelor didactice pentru luna martie 2022. 

8. Diverse  

 

În temeiul: 

1. Legii educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

2. Ord. ME nr. 5154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, actualizat în 06.09.2021; 

3. Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

Anexa la OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

 

În baza: 

 

1. Art. 15 al. (1) lit. b, f, n, t, aa, mm, yy, ccc din Ordinul ME nr. 5154 din 30 august 2021 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, actualizat în 06.09.2021; 

4. Art. 280 al. (1) și (2) lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. Regulamentului de organizare și funcționare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

Anexa la OMEC nr. 5447 din 31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; 

3.  

4. OM 5561/2011 anexă Metodologia privind formarea continuă a personalului din 

învăţământul preuniversitar , art 84, art. 85 și art. 86, revizuit în 21 oct 2015; 

 

 

 

 



Pagină 2 din 2  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1. Se aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 14.04.2022; 

 

Art. 2. Se aprobă cererea înregistrată cu nr. 2053/12.04.2022 a d-nului laborant Drăgoiu 

Octavian pentru aprobarea examenului de promovare la o treaptă profesională superioară, 

respective de la Debutant S la Laborant II S; 

 

Art. 3 Se aprobă Rapoartele privind rezultatele la simularea examenului național de Bacalaureat 

și Evaluare Națională; 

 

Art. 4. Se aprobă listele cu obiectele de inventar și cu mijloacele fixe propuse pentru casare de 

către Comisia de inventar și de casare; 

 

Art. 6. Se aprobă cuantumul aferent mesei la cantina școlară în valoare de 23 de lei/zi; 

 

Art. 7. Se sancționează d-na prof. Șteop Doina cu AVERTISMENT; 

 

Art. 8. Se aprobă decontarea sumelor aferente transportului cadrelor didactice pentru luna martie 

2022, în valoare de 2302,1 lei;  

 

Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica: 
- Compartimentului secretariat 

- Cadrelor didactice implicate 

 

 

Președinte Consiliul de Administrație 

Dir. Prof. Barbu Nicolae Horia 
 


