
 

 

HOTĂRÂREA NR. 21/05.12.2017 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 05.12.2017. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

HOTĂRĂŞTE 

 
              Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului unității. 

 Art. 2. Se aprobă transferul elevei Szabo Alexandra clasa a XII a, de la Liceul 

Tehnologic Lucian Blaga din Reghin , la Liceul Teoretic Lucian Blaga București, profil Real , 

specializare Științe ale naturii.  

 Art.3 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 22/13.12.2017 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 13.12.2017. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
              Art. 1. Se aprobă Planul de școlarizare pentru anul șlcolar 2018-2019. 

 Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de cercetare discipliară a domnului 

Cristescu Eugen în urma unui incident care a avut loc în data de 11.12.2017 la sala 1, clasa a V 

a A.  

 Art.3 . Se aprobă cererea doamnei Brașoveanu Andreia de acordare a concediului 

pentru îngrijire și creștere copil. 

     Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 23/21.12.2017 

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin 

decizia nr. 176/14.09.2017 în ședința din data de 21.12.2017. 

Ţinând cont de Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 

4619/22.09.2014; 

În conformitate cu art. 96 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă calificativul parțial al doamnei Bondoc Onița. 

Art. 2. Se aprobă transferul elevului Manea Robert Gabriel de la clasa a IX-a F , la Colegiul 

Economic Virgil Madgearu. 

Art.3. Se aprobă concediile de odihnă conform listei afișate. 

Art. 4 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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