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CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC SEBES 

HOTARARE NR. 34 
Din 14.04. 2022 

Consiliul de adtninistratie intrunit in sedinta din data de 14.04.2022 

Avand in vedere prevederile: 
- Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată  in Monitorul Oficial nr.18 

din 10.01.2011, consolidată  Cu modificările §i completările ulterioare; 
- Ordinului nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de invăţământ preuniversitar 
- Legii 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările §i completările 

ulterioare; 
- Ordinului nr. 600 din 20/04/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice, in conformitate cu Standardul 4 - 
Structura organizatorică; 

- Ordinului nr. 6143 din 01/11/2011 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluare anuală  a activităţii personalului didactic §i didactic auxiliar. 

- Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare §i funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
invăţămant preuniversitar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 15 
septembrie 2021; 

- Metodologia-cadru de organizare §i funcţionare a consiliilor de 
administraţie din unităţile de invăţământ preuniversitar, din 30.08.2021, 
aprobată  prin Ordinul nr. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare §i funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
invăţămant preuniversitar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 15 
septembrie 2021; 

HOTARASTE  

Art 1 Aprobarea componentei Comisiei de organizare si administrare a 
Evaluarilor Nationale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, an scolar 2021-2022 
Art 2 Aprobare privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea 
prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese , la nivelul unitatii 
de invatamant in persoana doamnei Mihaut Simona — secretar sef 
Art 3 Aprobarea cererilor de continuitate a activitatii in anul scolar 2022-2023 a 
profesorilor Coltor Ionela, Dreghiciu Nicoleta si Csabai Andrada 
Art 4 Aprobare Dare de seama la data de 31.03.2022 
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Art 5 Aprobare decontare burse elevi si naveta elevi si cadre didactice pentru 
perioada februarie-martie 2022 
Art 6 Aprobare propunere componenta Comisie de evaluare a compentelor 
lingvistice si digitale Bacalaureat 2022 
Art 7 Aprobare Raport privind rezultatele obtinute la simularea examenului 
national de Bacalaureat si a examenului de Evaluare nationala an scolar 2021-
2022 
Art 8 Aprobare continuare cursuri online pentru eleva Buta Anamaria din clasa 
P2D 
Art 9 Aprobare componenta Comisie de verificare a documentelor scolare, 
monitorizarea frecventei si ritmicitatea notarii semestrul II an scolar 2021-2022 
Art 10 Aprobare incetare contract de munca, de comun acord al ambelor parti ca 
urmare a cererii dnei Popa Nicoleta Roxana — post de ingrijitor 
Art 11 Aprobare cerere de transfer a elevului Napoleonni Raissa 
Art 12 Aprobare componenta Comisie de implementare a Proiectului Erasmus+ 
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Presedintele Cons iliului de administratie 
Director 
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