HOTĂRÂREA NR. 86/07.12.2020
Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin Decizia nr.
182/02.09.2020 întrunit în ședința din data de 07.12.2020.
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 scoaterea la concurs a unui post de muncitor pe perioadă nedeterminată ,
conform H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare. Candidații trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții generale:
a). cetățenie română și domiciliul în România;
b). vârsta minimă de 18 ani reglementată de prevederile legale ;
c). capacitate deplină de exercițiu;
d). stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează , atestată pe baza adeverinței
medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e). studii și după caz , vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f). nu i-a încetat contractul de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani ;
g). nu a suferit nici o condamnare definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității , contra
statului ori contra autorității , de serviciu sau în legătură cu serviciu care împiedică înfăptuirea justiției ,
de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție , care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiții specifice: - studii generale (8 clase).
Art. 2. Se aprobă perioada de desfășurare a programului Școala altfel ( 31.05-04.06.2021).
Art. 3 . Se aprobă retragerea de la cursuri a elevei Asimionesei Denisa Mihaela cls. X F, începând
cu 25.11.2020.
Art.4. 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. Mihalcea Mihael

HOTĂRÂREA NR. 87/08.12.2020

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, sector 2, constituit prin Decizia nr.
182/02.09.2020 întrunit în ședința din data de 08.12.2020.
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
49/2014;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 . Se aprobă Proiectul de buget pentru anul 2021 înregistrat cu nr. 3517/6.11.2020.
Art. 2. Se aprobă cererile de concediu pentru :
-

cadre didactice anexa înregistrată cu nr. 1023/04.12.2020

-

didactic auxiliar anexa înregistrată cu nr. 1024/04.12.2020

-

nedidactic anexa înregistrată cu nr. 1025/04.12.2020

Art. 3 . 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. Mihalcea Mihael

nr.

