
 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 28/14.01.2019 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 14.01.2019. 

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 cererea doamnei Niculescu Mihaela Carmen, de acordare a concediului 

pentru creșterea și îngrijirea copilului până la 2 ani începând cu data de 05.01.2019. 

Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 

 

 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   

 

 

 

 

Preşedinte al consiliului de administraţie 

Prof. Mihael Mihalcea 
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HOTĂRÂREA NR. 29/29.01.2019 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 29.01.2019. 

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 componența comisiei de evaluare a cadrelor didactice , aflate sub 

incidența art.26, alin (3) din OMEN 5460/2018:  

Președinte: Mihalcea Mihael  

Membri: Oprea Iuliana  

                Iancu Ioana 

Art. 2. Se aprobă componența comisiei de mobilitate astfel: 

Președinte : Mihăilescu Irina  

Membri: Tulbă-Lecu Haralambie 

 Gal Mariana Romelia  

 Voitiș Crenguța Ramona 

Art.3. Se aprobă măsuri pentru recuperarea materiei din data de 25.01.2019 conform 

OMEN 3097/23.01.2019:  

- Se vor folosi orela dispoziția profesorilor , din planificare; 

- Fiecare cadru didactic va nota în rubrica observații din planificare modul în care 

se recuperează materia care trebuia parcursă în ziua de vineri 25.01.2019; 

- Începând cu semestrul al II lea fiecare cadru didactic iși va revizui planificarea 

calendaristică astfel încât până la finalul anului școlar va fi parcursă toată materia. 

Art. 4. Se aprobă retragerea de la cursuri a elevilor:  

- Novac Maria Francisca – clasa a X a A începând cu 22.01.2019; 

- Gheorghe Andrei clasa a VII a A începând cu 21.01.2019. 
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Art.5. Se aprobă reînscrierea elevei Dragomir Cezara Beatrice în clasa a VII a B, retrasă 

în data de 12.11.2018 plecată alături de părinți în Spania. Aceasta nu s-a acomodat acolo și 

pentru binele ei s-a hotărât întoarcerea în țară. 

Art. 6. Se aprobă aplicarea art.40 alin (7) din OMENCS 5079/31.09.2016 Îîn ceea ce 

privește încălcarea dreptului la educație pentru : 

- Sandu Ștefania clasa a VII a A; 

- Voicu Angelica clasa a X a E. 

Art.7. Se aprobă înscrierea în calitate de audient a elevilor Costousova Daria clasa I A și                        

Costousova Elizaveta clasa a III a B. 

Art. 8. Se aprobă decontarea navetei pentru perioada 29.11.2018-29.12.2018, domnului 

Achim Nicolae. 

Art.9 . Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul 

unităţii. 

 

 

 

                                                                                                 Secretar, 

                                                                                  Zoltner Mădălina Georgeta   

 

 

 

 

 

 

Preşedinte al consiliului de administraţie 

Prof. Mihael Mihalcea 


