
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 16/06.11.2017 

 
 

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

Decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 06.11.2017. 

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 modificat prin OUG 

nr. 49/2014; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă transferul elevei Bădăluță Andreea Simona cls. a VII a, de la Școala 

Gimnazială nr. 96. 

Art. 2. Se aprobă transferul elevilor Bădăluță Adam Josephe și Bădăluță Andrew Yemes 

cls.a II a de la Școala Gimnazială nr. 165. 

Art.3. Se aprobă retragerea de la cursuri a elevului Dinu Marian Iulian cls. a II a A 

deoarece pleacă cu părinții în străinătate. 

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

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 17/14.11.2017 

 
 

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

Decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 14.11.2017. 

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 modificat prin OUG 

nr. 49/2014; 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

            

Art. 1. Se aprobă amânarea luării unei decizii în ceea ce privește desfășurarea Balului 

Bobocilor. 

Art.2. Se aprobă desemnarea unui reprezentant al părinților pe grupe care să colecteze 

banii pentru programul Școala după școală,  apoi să-i depună la școală pentru a fi virați în 

trezorerie. 

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

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 18/16.11.2017 

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

decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 16.11.2017; 

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 modificarea locației pentru desfășurarea Balului Bobocilor cu una care 

are toate avizele necesare – Club Beluga.  

Art.2. Se aprobă modificarea programului în ziua de 29.11.2017 astfel încât elevii să 

poată ajunge în bune condiții la Bal și apoi acasă. Trei cadre didactice vor merge să verifice 

locația.  

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 19/23.11.2017 

 
 

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

Decizia nr. 176/14.09.2017 întrunit în ședința din data de 23.11.2017. 

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 schimbarea liderului elevilor.  

Art. 2. Se aprobă programul zilei de 29.11.2017, (7.30-13.30) ora de 25 minute și 5 

minute pauza. Elevii participanți la bal vor fi scutiți de ore. 

Art.3.  Se aprobă convocarea unei ședințe la care să participe și membrii Consiliului de 

administrație pentru a rezolva sesizarea domnului Ciupala Nicu părinte al elevei  Ciupală Ilinca, 

clasa a IV-a A. 

Art.4. Se aprobă retragerea de la cursuri a elevului Dumbravă Anghel Vasile deoarece 

pleacă în străinătate. 

Art.5. Se aprobă transferul elevului Șerban Mario Nicolas CPA, la Școala Gimnazială 

Sinești. 

Art. 6. Se aprobă transferul elevei Aboayesh Iosif cls. a IX a , la Colegiul Național Barbu 

Știrbei , Călărași.   

 Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 20/27.11.2017 

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

decizia nr. 142/05.09.2017 întrunit în ședința din data de 27.11.2017. 

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 măsuri remediale realizat în urma analizei evaluărilor inițiale. 

Art. 2. Se aprobă modalitatea de realizare și gestionare a resurselor extrabugetare pentru 

anul școlar în curs conf. art. 87 din ROFUIP. 

Art.3.  Se aprobă graficul de desfășurare a tezelor pe semestrul I an școlar 2017-2018. 

Art. 4. Se aprobă instrumentele de evaluare elaborate de către comisia de asigurare a 

calității. 

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic Lucian 

Blaga și a Regulamentului Intern. 

Art.6 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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