
 

 

 

 

Hotărârile consiliului de administrație nr. 307 

Ședința din 03.07.2017 

 

1. Modificarea componenței C.A. 

 Se aprobă schimbarea reprezentantului elevilor, după terminarea cursurilor liceale de către 

NEAMȚU MARINA, cu elevul ROMAN ALIN (președintele comitetului de elevi) până la 

organizarea alegerilor. 

 

2. Aprobare procedură de licitație pentru un spațiu de 10 mp aflați în incinta școlii în vederea 

amplasării unui modul comercial pentru comercializarea de produse alimentare (aprobarea 

documentației de închiriere) 

Se aprobă procedura de licitație pentru un spațiu de 10 mp aflați în incinta școlii în vederea 

amplasării unui modul comercial pentru comercializarea de produse alimentare (aprobarea 

documentației de închiriere), conform H.C.L. nr. 46/30.03.2017, poziția 6. 

 

3. Aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului de închiriere 

Se aprobă componența comisiei de evaluare a ofertelor și atribuire a contractului de 

închiriere: 

- Președinte: STICLARU DANA-CERASELA; 

- Membri: TUDOR LAVINIA; 

               BÎNȚU VASILICA; 

               APETRI ARITINA; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA. 
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4. Aprobare Procedură operațională privind organizarea probei de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat, la clasele cu predarea 

limbii moderne în regim intensiv în anul școlar 2017-2018 

Se aprobă Procedura operațională privind organizarea probei de verificare a cunoștințelor de 

limbă modernă din cadrul admiterii în învățământul liceal de stat, la clasele cu predarea 

limbii moderne în regim intensiv în anul școlar 2017-2018. 

 

5. Aprobare decont navetă personal didactic și didactic auxiliar – mai 2017 

Se aprobă decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar – mai 2017. 

 

6. Aprobare comisia de corigențe pentru anul școlar 2016-2017 

Se aprobă componența comisiei de corigențe pentru anul școlar 2016-2017: 

- Președinte: STICLARU DANA-CERASELA; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA; 

- Membri: MOLDOVEANU LENUȚA, JUPENSCHI GABRIELA (matematică),  SANDU 

NECULAI, TUTUNEA MARIANA (fizică), MOCANU CRISTINA, RAFAILĂ 

CAMELIA (biologie), NEGOIȚĂ ELENA, MUTOIU LĂCRĂMIOARA (română). 

 

7. Aprobare Bilanț contabil și Cont de rezultat patrimonial 

Se aprobă Bilanțul contabil și Contul de rezultat patrimonial. 

 

 

 

 

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 03.07.2017, directorul a emis 

următoarele decizii: 

 

DECIZIA NR. 108/03.07.2017 privind constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor și 

atribuire a contractului de închiriere: 

- Președinte: STICLARU DANA-CERASELA; 

- Membri: TUDOR LAVINIA; 

               BÎNȚU VASILICA; 

               APETRI ARITINA; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA. 

 

 



 

DECIZIA NR. 109/03.07.2017 privind constituirea  comisiei de corigențe pentru anul 

școlar 2016-2017: 

- Președinte: STICLARU DANA-CERASELA; 

- Secretar: STANCIU GABRIELA-LICA; 

- Membri: MOLDOVEANU LENUȚA, JUPENSCHI GABRIELA (matematică),  SANDU 

NECULAI, TUTUNEA MARIANA (fizică), MOCANU CRISTINA, RAFAILĂ 

CAMELIA (biologie), NEGOIȚĂ ELENA, MUTOIU LĂCRĂMIOARA (română). 
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