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Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 4/29.11.2017
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, întrunit în data de 29.11.2017,
în baza prevederilor legale în vigoare menționate, a hotărât următoarele:
Baza legală

Articole
1. Având în vedere propunerea CP din 19.10.2017, se modifică perioada
de derulare a Programului național „Școala altfel” pentru intervalul 1418.05.2018. Se stabilește echipa de coordonare a Programului național
„Școala altfel” în componența propusă de CP în data de 19.10.2017:
- Negrea Gabriel Octavian, director, responsabil echipă
- Chișu Marius Marcel, director adjunct
- Săcelean Daniela Anca, coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare
- Bunău Dorin Florin, responsabil Comisia pentru întocmirea orarului
și asigurarea serviciului pe școală
- Mihalescu Horia Aurelian, Președinte Consiliul reprezentativ al
părinților
- Paștiu Ana, Președinte Consiliul școlar al elevilor
2. Având în vedere avizul CP din data de 19.10.2017, se stabilește
următorul proiect pentru planul de școlarizare 2018-2019:
- 2 clase a V-a intensiv engleză (60 de locuri)
- 6 clase a IX-a (168 locuri) cu specializările:
o 2 științe ale naturii bilingv engleză (56 locuri)
o 1 matematică informatică intensiv informatică (28 locuri)
o 3 științe ale naturii (84 locuri)
În funcție de opțiunile elevilor la înscriere și de rezultatele testului
aplicat la începerea anului școlar 2018-2019 se vor constitui 1 clasă a
IX-a științe ale naturii intensiv franceză și 1 clasă a IX-a științe ale
naturii intensiv germană
3. Se aprobă proiectul de buget pentru anul 2018, anexat în copie PV CA.
4. Se aprobă realizarea de venituri extrabugetare în anul 2018 din închirieri
de spații și activitatea autofinanțată Centrul de testare acreditat ECDL.
Resursele realizate vor fi utilizate pentru cheltuieli materiale: furnituri de
birou, materiale cu caracter funcțional, reparații curente, obiecte de
inventar etc., respectiv prestări servicii ECDL România.
5. Se aprobă programul anual de achiziții publice pentru anul 2018, anexat
în copie PV CA.
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Baza legală

6. Se delegă în continuare către director atribuția CA prevăzută la art. 15,
alin. (1), lit. v) din OMEN 4619/2014, cu încadrarea în bugetul aprobat.
7. Concediile de odihnă ale salariaților CNGL se planifică în mod colectiv
în perioada vacanțelor școlare, conform structurii anului școlar 20172018. Se delegă în continuare către director următoarele atribuții ale CA:
- Aprobarea cererilor individuale de concediu ale angajaților, cu
încadrarea în planificarea colectivă stabilită.
- Analiza și decizia asupra situațiilor care nu se încadrează în
planificarea colectivă stabilită, strict pentru personalul didactic
auxiliar și personalul nedidactic.
8. Se delegă în continuare către director atribuția CA prevăzută la art. 15,
alin. (1), lit. zz) din OMEN 4619/2014. Aprobarea cererilor se face în
ordinea înregistrării acestora, în limita bugetului aprobat.
9. Se delegă în continuare către director atribuția CA prevăzută la art. 92,
alin. (2) din OMENCS 5079/2016.
10. Se delegă în continuare către director atribuția CA prevăzută la art. 94
din OMENCS 5079/2016.
11. Se validează rezultatele concursului din data de 30.10.2017 și, în baza
rezultatelor acestuia, se aprobă angajarea pe posturile vacante de
îngrijitoare a:
- Dnei Suciu Maria Daniela, cu data de 01.11.2017
- Dnei Suciu Victoria Elena, cu data de 01.12.2017
12. Având în vedere art. 34, alin. (1) din OMENCS 5079/2016, se stabilește
următoarea echipă pentru elaborarea PDI 2018-2022:
- Negrea Gabriel Octavian, director, coordonator echipă
- Chișu Marius Marcel, director adjunct
- Săcelean Daniela Anca, coordonator pentru proiecte și programe
educative școlare și extrașcolare
- Mărginean Anuța Steliana, șef catedra matematică
- Stănculescu Adina Mihaela, șef catedra informatică
- Șerban Victoria, profesor limba engleză
- Șerb Delia Veronica, profesor matematică
- Mihalescu Horia Aurelian, Președinte Consiliul reprezentativ al
părinților
- Paștiu Ana, Președinte Consiliul școlar al elevilor
- Crăciun Alexandru, reprezentant elevi CA
13. Se aprobă acordarea ajutorului social prevăzut de lege pentru eleva cu
CES Negrea Ioana din clasa a XI-a F

OMEN 4619/2014,
15/(1)/v)

OMEN 4619/2014,
15/(1)/vv)
OMEN 4619/2014,
15/(1)/ww)

OMEN 4619/2014,
15/(1)/zz)
OMENCS 5079/2016,
92/(2)
OMENCS 5079/2016,
94
LEN 1/2011, 91
OMEN 4619/2014,
15/(1)/ll)

OMEN 4619/2014,
15/(1)/k)

LEN 1/2011, 52/(2)

Directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri,
iar secretarul Consiliului de administrație va asigura afișarea acesteia la sediul Colegiului Național
„Gheorghe Lazăr” și pe pagina de internet www.cngl.eu.
Președintele Consiliului de administrație,
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea
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