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1VHNISTERUL 
EDUCATIEI 

LICEUL TEHNOLOGIC SEBES 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC SEBES 

HOTARARE NR. 35 
Din 06.05. 2022 

Consiliul de administratie intrunit in sedinta din data de 06.05.2022 

Avand in vedere prevederile: 
- Leg ii educaţiei naţionale or. 1/2011, publicată  în Monitorul Oficial nr.18 

din 10.01.2011, consolidată  cu modificările şi 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 şi completările 

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

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

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

- Ordinul or. 5.154/2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de 
invăţământ preuniversitar, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I or. 887 din 15 
septembrie 2021; 

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

HOTARASTE  

Art 1. Aprob are actualizare proceduri privind acordarea voucherelor de vacanta; 
monitorizarea, prevenirea si combaterea absenteismului ; ritmicitatea notarii; 
prevenirea si combaterea bullying-ului 
Art 2. Aprobarea incetarii contractului de munca al dl. Popa Silviu — muncitor 
necalificat 
Art 3. Aprob are cerere transfer elev Iancu Rares Avram 
Art 4. Aprobare cerere retragere elev Sava Dan Emiliano 
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Art 5. Aprobare componenta Comisie de reinscriere si inscriere a copiilor in 
invatamantul prescolar pentru anul scolar 2022-2023 
Art 6. Validare cereri de inscriere elevi in clasa pregatitoare an scolar 2022-2023 
Art 7. Aprobare decontare burse elevi si naveta elevi si cadre didactice luna 
aprilie 2022 
Art 8. Prezentarea raportului final al inspectiei scolare generale desfasurata la 
nivelul Liceului Tehnologic Sebes. 

Presedintele Consiliului de administratie 
Director 

Stanciu Adina Mixandra 
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