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Hotărârile consiliului de administrație nr. 340
Ședința din 28.12.2018

1. Achiziții final de an
Se informează cu privire la achizițiile final de an:
- pentru obținerea autorizației I.S.U.: modificarea de sens de deschidere a ușilor în corpul C –
10570,32 lei, placarea elementelor de lemn de la acoperișul corpului C – 9982 lei, instalație de
desfumare pentru corpul C – 39753,27 lei, întocmirea documentației tehnice în vederea obținerii
autorizației de securitate la incendiu pentru corpurile A și C – 29800 lei;
- alte cheltuieli: rechizite – 2583,81 lei, lucrări de inventariere arhivă și legătorie – 7488 lei,
consumabile pentru imprimante, copiatoare, fax – 15103 lei, consumabile calculatoare și
achiziții catedre (5 laptopuri, 4 boxe, 4 adaptoare) – 15103 lei, materiale de curățenie – 5763
lei.

2. Aprobarea decontării navetei – decembrie 2018
Se aprobă decontarea navetei – decembrie 2018 pentru personalul didactic de predare și
auxiliar: Gavrilă Felicia, Lupu Mihaela, Ilie Florin, Rugină Cătălin.
3. Aprobare perioadă de depunere a cererilor de transfer și stabilirea datei pentru ședința de
transfer
Se aprobă:
- 1,4,5 februarie – perioada de depunere a cererilor de transfer;
- 6 februarie, ora 9.00 – testul de verificare a cunoștințelor de limba engleză;
- 7 februarie - ședința C.A. de discutare a transferurilor.

4. Aprobare constituire Comisie de testare a cunoștințelor de limba engleză
Se aprobă componența Comisiei de testare a cunoștințelor de limba engleză:
- președinte: Sticlaru Dana;
- membri: Filip Felicia, Ariton Iulia.

În conformitate cu hotărârile consiliului de administrație din 28.12.2018, directorul a
emis următoarea decizie:
Decizia nr. 186/28.12.2018 privind constituirea Comisiei de testare a cunoștințelor de
limba engleză:
- președinte: Sticlaru Dana;
- membri: Filip Felicia, Ariton Iulia.
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