LICEUL TEORETIC
“JOSEPH HALTRICH”
Sighișoara, JUD. Mureș
Str. Scării nr. 5-6
0265-772789/0265-772789
liceulhaltrich@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 4.09.2017
Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de
4.09.2017.
În conformitate cu:







Legea Nr. 1 – 2011 – Legea |Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare
OMEN 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de organizare si funcționare a Consiliului
de Administrație cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar aprobat
prin Ordinul MECS nr. 5079 din 31 august 2016
Regulamentul de ordine interioara, valabil
O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă
a personalului din învățământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare
ART. 103 din METODOLOGIA – CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din
învățământul preuniversitar în anul școlar 2017‐2018

Ținând cont de:





Procesul verbal de ședință al consiliului de Administrație
Anexa la OMENCS nr.5034 din 29.08.2016 privind metodologia de organizare a Programului
National “Școala Altfel”
Cererile depuse de cadrele didactice pentru plata cu ora
Ordinul MECTS nr. 6143/2011 privind metodologia de evaluare anuală a personalului didactic

HOTĂREȘTE
ART. 1. Se aprobă programul pentru Săptămâna ”Școala Altfel” în perioada 30. octombrie
2017 – 3 noiembrie 2017;
ART. 2. Se acordă avizul pentru încadrare în regim plata cu ora, în anul școlar 2017‐2018, pe
catedrele rămase neocupate din unitate, cadrelor didactice care întrunesc cerințele din
Metodologia de mobilitate – Art. 103;
ART.3. Aprobarea numirii diriginților și alocarea sălilor de clasă;
ART.4. Aprobarea calificativelor pentru personalul didactic și didactic auxiliar;
ART. 5 Aprobarea comisiilor de lucru la nivelul unității;
ART. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorului unității de
învățământ și serviciului secretariat‐personal.
Președinte Consiliul de Administrație
Director, Prof. Maier Mircea

LICEUL TEORETIC
“JOSEPH HALTRICH”
Sighișoara, JUD. Mureș
Str. Scării nr. 5-6
0265-772789/0265-772789
liceulhaltrich@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 18.10.2017

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în
data de 18.10.2017.
În conformitate cu:



Legea Nr. 1 – 2011 – Legea |Educației Naționale cu modificările și completările
ulterioare
OMEN 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de organizare și funcționare a
Consiliului de Administrație, și cu modificările, completările ulterioare

Ținând cont de:


O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea
continuă a personalului din învățământul preuniversitar cu modificările și
completările ulterioare

HOTĂREȘTE
Art.1 Aprobă dosarele depuse și formulează recomandările pentru cadrele didactice
solicitante

Președinte Consiliul de Administrație
Director, Prof. Maier Mircea
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Sighișoara, JUD. Mureș
Str. Scării nr. 5-6
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HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 22.11.2017
Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de
22.11.2017.
În conformitate cu:








Legea Nr. 1 – 2011 – Legea |Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare
OMEN 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de organizare si funcționare a Consiliului de
Administrație cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar aprobat
prin Ordinul MECS nr. 5079 din 31 august 2016
Regulamentul de ordine interioara, valabil
Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011;
Ordonanța Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);
Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002).

Ținând cont de:




Procesul verbal de ședință al consiliului de Administrație
Sesizarea nr. 1085 din 17.11.2017 cu privire la neregulile constatate la cantina liceului
Procedura aplicabilă la nivelul unităților de învățământ pentru cercetarea prealabilă a abaterile
disciplinare, sancționarea personalului didactic și didactic auxiliar

HOTĂREȘTE
ART. 1. Se ia hotărârea de efectuare a cercetării disciplinare a doamnei administrator Varodi Maria, în
cazul sesizării nr. 1085 din 17.11.2017 ;
ART. 2 Se numește comisia de cercetare disciplinară în următoarea componență: Prof. Cloțan Marius‐
Lilian, Prof. Pușcaș Ana, Prof. Vârtopeanu Aureliana, Înv. Schuster Waltraut, și Prof. Constantin
Vasile (reprezentant organizația sindicală)
ART. 3 Se hotărăște modificarea fișei postului doamnei administrator Varodi Maria în vederea scoaterii
din atribuții a achizițiilor produselor de consum.
ART. 4 Se hotărăște modificarea comisiei de recepție și se numește ca membru al comisiei doamna
contabil‐șef Balu Oana‐Maria.
ART. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorului unității de învățământ
și serviciului secretariat.
Președinte Consiliul de Administrație
Director, Prof. Maier Mircea

LICEUL TEORETIC
“JOSEPH HALTRICH”
Sighișoara, JUD. Mureș
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HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 22.11.2017
Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de
22.11.2017.
În conformitate cu:






Legea Nr. 1 – 2011 – Legea |Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare
OMEN 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de organizare si funcționare a Consiliului
de Administrație cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar aprobat
prin Ordinul MECS nr. 5079 din 31 august 2016
Regulamentul de ordine interioara, valabil
Planul managerial al unității și P.D.I.‐al al unității

Ținând cont de:






Procesul verbal de ședință al consiliului de Administrație
Proiectul de încadrare a unității de învățământ
Proiectul planului de școlarizare, 2018‐2019
Proiectul educațional ”Balul Bobocilor”, nr. 1097 din 22.11.2017
Sesizarea primită pe portalul ministerului referitor la orar

HOTĂREȘTE
ART. 1. Aprobarea proiectului planului de școlarizare, 2018‐2019. Un număr de 39 de clase iar pentru
clasa pregătitoare se aprobă două clase.
ART. 2 Clasarea sesizării venită pe portalul ministerului educației cu privire la orarul clasei a VI‐C.
ART. 3. Se aprobă proiectul educațional ”Balul Bobocilor”, și se hotărăște repartizarea a cel mult 50%
din totalul încasărilor (încasări din bilete și sponsorizări) cheltuielilor pentru pregătirea
proiectului, iar restul alocate investițiilor pentru dotarea liceului.
ART. 4. Aprobarea scoaterii la concurs a două posturi nedidactice (portar) .
ART. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorului unității de
învățământ și serviciului secretariat‐personal.
Președinte Consiliul de Administrație
Director, Prof. Maier Mircea

LICEUL TEORETIC
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HOTĂRÂREA NR. 5 DIN 13.12.2017
Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara, întrunit în data de
13.12.2017.
În conformitate cu:








Legea Nr. 1 – 2011 – Legea |Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare
OMEN 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de organizare si funcționare a Consiliului de
Administrație cu modificările și completările ulterioare
Regulamentul de Organizare si Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar aprobat
prin Ordinul MECS nr. 5079 din 31 august 2016
Regulamentul de ordine interioara, valabil
Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011;
Ordonanța Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);
Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de
soluționare a petițiilor (publicată în Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002).

Ținând cont de:




Procesul verbal de ședință al consiliului de Administrație
Raportului comisiei de disciplină Nr. 1140/8.12.2017;
Procedura aplicabilă la nivelul unităților de învățământ pentru cercetarea prealabilă a abaterile
disciplinare, sancționarea personalului didactic și didactic auxiliar

HOTĂREȘTE
ART. 1. Aprobarea planului de școlarizare, pentru anul școlar 2018-2019;
ART. 2. Aprobarea proiectului educațional ”Târgul Dulciurilor 2017”;
ART. 3. Sancționarea disciplinară prin avertisment scris a administratorului de patrimoniu, Dna. Varodi
Maria;
ART. 4. Ducerea la îndeplinire a ART. 3/Hotărârea Nr. 3 din 22.11.2017 prin modificarea temporară a
fișei postului doamnei administrator Varodi Maria în vederea scoaterii din atribuții a achizițiilor
produselor de consum, cu preluarea atribuțiilor de informaticianul unității, Dl. Ambrus Attila.
ART. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorului unității de învățământ
și serviciului secretariat.
Președinte Consiliul de Administrație
Director, Prof. Maier Mircea

