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Hotărâre a Consiliului de administrație nr. 7/28.02.2018
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, întrunit în data de 28.02.2018,
în baza prevederilor legale în vigoare menționate, a hotărât următoarele:
Baza legală

Articole
1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare CNGL revizuit
2018, dezbătut și avizat de Consiliul școlar al elevilor (27.02.2018),
Consiliul reprezentativ al părinților (27.02.2018) și Consiliul profesoral
cu participarea personalului didactic auxiliar și nedidactic (28.02.2018).
2. Se aprobă componența următoarelor comisii, conform anexei la PV CA,
cu atribuțiile stabilite în legislația în vigoare:
a) Comisia de înscriere (nivel gimnazial);
b) Comisia de admitere (nivel liceal);
c) Comisia pentru organizarea și desfășurarea simulării Evaluării
naționale la clasa a VIII-a și examenului de bacalaureat național.
3. Se validează Raportul de activitate pe semestrul I 2017-2018, elaborat și
prezentat de director.
4. Se validează Raportul pentru semestrul I 2017-2018 privind activitatea
educativă și rezultatele acesteia, elaborat și prezentat de coordonatorul
pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.
5. Se aprobă utilizarea la clasă în semestrul II 2017-2018 a auxiliarelor
didactice aprobate/avizate MEN cuprinse în lista anexată la PV CA, fără
modificări față de propunerile catedrelor avizate de adunările generale
ale părinților și de Consiliului reprezentativ al părinților (27.02.2018).
6. 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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