
 
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 23/03.12.2018 

 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 03.12.2018. 

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 transferul elevilor Bădăluță Adam Josephe și Bădăluță Andrew Jemes din 

clasa          a III a B , de la Liceul Teoretic Lucian Blaga la Școala cu clasele I-VIII nr. 55.                                       

Art. 2 . Se aprobă instrumentele de evaluare elaborate de către comisia de asigurare a calității.  

Art.3. Se aprobă transferul elevei Bădăluță Andreea Simona de la clasa a VIII a A, de la Liceul 

Teoretic Lucian Blaga la Școala cu clasele I –VIII nr. 55 . 

 Art.4. Se aprobă excursia tematică Atelier de globulete – Pietroșani , organizată de dna. 

 Soponaru Daniela.  

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 

 

 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   
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HOTĂRÂREA NR. 24/06.12.2018 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 06.12.2018. 

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 școlar 2019-2020. 

Art. 2 . Se aprobă normele pe cicluri de învățământ pentru anul școlar 2019-20120.  

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 25/10.12.2018 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 10.12.2018. 

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 înscrierea în calitate de  audient conform art. 136 din ROFUIP, în clsa 

pregătitoare a elevei Raileanu Mia . 

Art. 2 . Se aprobă aplicarea art. 40 , (alin. 7) din OMENCS 5079/31.08.2016, în ceea ce 

privește încălcarea la educație a copilului Constantin Antonio-Andrei, cls. a VII a A, dirigintă 

Voicu Ionela .  

Art. 3 . Se aprobă aplicarea art. 40 , (alin. 7) din OMENCS 5079/31.08.2016, în ceea ce 

privește încălcarea la educație a copilului Novac Maria Francisca , cls. a X a A, dirigintă 

Iordache Alina Anca. 

Art. 4 . Se aprobă aplicarea art. 40 , (alin. 7) din OMENCS 5079/31.08.2016, în ceea ce 

privește încălcarea la educație a copilului Balea Ileana Larisa , cls. a X a A, dirigintă Iordache 

Alina Anca.  

Art. 5. Se aprobă decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pe luna noiembrie 2018 

domnului Achim Nicolae Andrei.  

Art.6. Se aprobă anularea diplomei de bacalaureat a doamnei Cucu Dorina Cristina și 

eliberarea unui duplicat conform OMEN 4005/2018 art. 47 (3) lit b). 

Art. 7. Se aprobă anularea diplomei de școală profesională pentru dl. Sbîrcea Petre și 

eliberarea unui duplicat conform OMEN 4005/2018 art. 47 (3) lit b). 

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 26/14.12.2018 

 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 14.12.2018. 

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. Ținând cont că paza unității este asigurată de firma de pază iar începând cu 01.01.2019 

se instalează sistem de antiefracție și buton de panică , se aprobă renunțarea la postul de paznic 

- vacant existent în statul de personal pentru anul școlar 2018-2019.  

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 27/17.12.2018 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 17.12.2018. 

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 concediile de odihnă ale cadrelor didactice 

Art. 2. Se propune și se aprobă micșorarea programului pentru vineri 21.12.2018 :  25 minute 

ora și           5 minute pauza.  

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