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Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 5/22.01.2018
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, întrunit în data de 22.01.2018,
în baza prevederilor legale în vigoare menționate, a hotărât următoarele:
Articole

Baza legală

1. Se stabilește componența nominală a membrilor Comisiei de bacalaureat
de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 2018 conform listei
anexate PV CA și înaintate IȘJ Sibiu spre aprobare.
2. Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale în vigoare (vârsta de 65
ani și stagiul de cotizare de 44 de ani), se aprobă cererea de pensionare a
dlui prof. Bebeșelea Sterp Vasile cu data de 01.09.2018.
3. Având în vedere îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 28, alin. (5) din
OMEN 5485/13.11.2017, se aprobă menținerea în calitate de titular peste
vârsta de pensionare în anul școlar 2018-2019 a dnei prof. Burtan Maria
Iuliana și a dnei prof. Ciobotă Corina Ileana.
4. Se validează bilanțul contabil la 31.12.2017 anexat PV CA și prezentat
de contabilul-șef CNGL.
5. Se acordă calificativul FB pentru întregul personal nedidactic pentru
activitatea desfășurată în perioada evaluată din anul 2017, conform
fișelor de evaluare anexate PV CA
6. Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale în vigoare, se aprobă
cererea dnei prof. Popa Melina Daria privind acordarea a 6 luni concediu
plătit începând cu 12.02.2018 pentru redactarea tezei de doctorat.
7. Se aprobă acordarea ajutorului social prevăzut de lege pentru eleva cu
CES Negrea Ioana din clasa a XI-a F
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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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