
 
 

HOTĂRÂREA NR. 18/02.11.2018 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 02.11.2018. 

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 lista auxiliarelor folosite în anul școlar 2018-2019 înregistrată cu nr. 

4730/02.11.2018.  

 Art. 2 . Se aprobă eliberarea certificatului de absolvent al liceului pentru Dincă Elena 

Mihaela promoția 2013, diplomă neeliberată datorită faptului că doamna Dincă nu a adus pozele 

solicitate de unitate pentru certificat 

 Art.3. Se aprobă eliberarea certificatului de absolvire a ciclului inferior al liceului 

pentru Gheorghe Constanța Florina , absolvit în 2015 , certificat neeliberat deoarece doamna 

Gheorghe nu a adus pozele solicitate de școală pentru eliberarea certificatului.  

 Art.4. Se aprobă cererea pentru decontarea cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru 

luna octombrie domnului Achim Nicolae Andrei.  

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

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 19/06.11.2018 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 06.11.2018. 

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 Strategia de evaluare internă a calității și Regulamentul de 

Organizare și Funcționare a CEAC cu atribuțiile membrilor.  

 Art. 2 . Se aprobă Graficul tezelor pe semestrul I an scolar 2018-2019 înregistrat cu nr. 

3396/29.10.2018.  

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

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 20/15.11.2018 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 15.11.2018. 

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 elevului Mahdi Jafer clasa a X a B la Liceul Teoretic 

Hyperion.   

 Art. 2 . Se aprobă retragerea de la cursuri :  

- începând cu 12.11.2018 a elevei Stroe Cristina Ana Maria cls. a X a F.  

- începând cu 13.11.2018 a elevei Dragomir Cezara Beatrice cls. a VII a B. 

 Art.3. Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2019 înregistrat cu nr. 5125/15.11.2018 

. 

 Art.4. Se aprobă Planul de achiziții înregistrat cu nr. 5124/15.11.2018. 

Art.5. Se aprobă locația și perioada de desfășurare a Balului  Bobocilor – 29.11.2018          

Club Predo ( 16.00-22.00). 

 Art.6. Se aprobă constituirea comisiei pentru efectuarea inventarierii anuale.  

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

unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 21/20.11.2018 

 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 20.11.2018. 

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 elevei Vlăsceanu Mihaela Roxana de la Școala nr. 66, clasa a II a, 

începând cu semestrul II cu condiția promovării semestrului I.   

Art. 2 . Se aprobă transferul elevului Calivașcu Robert Cristian cls. a XI a la Liceul Teoretic 

Victoria .  

Art.3. Se aprobă transferul elevului Fleican Lucian Alexandru cls. a X a, la Liceul Teoretic 

Hyperion. 

Art.4. Se aprobă transferul elevului Busuioc Nicola Florin cls. a XII a la Liceul Teoretic 

Victoria.  

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin afişare la sediul unităţii şi pe site-ul unităţii. 
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HOTĂRÂREA NR. 22/23.11.2018 

 

 

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

Decizia nr. 57/04.09.2018 întrunit în ședința din data de 23.11.2018. 

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 prezintă și se aprobă modalitățile de de realizare și gestionare a resurselor financiare 

extrabugetare pentru anul școlar în curs, conform art. 86 din ROFUIP.  

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

Art.3. Se aprobă propunerile de buget pentru anul 2019. 

 Art.4. Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Liceului Teoretic 

Lucian Blaga. 

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