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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea fiselor de evaluare a cadrelor didactice 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă fisele de evaluare a cadrelor didactice pentru anul scolar 2018-

2019    

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 1   din 9.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu  8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea transferurilor 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă transferurile pentru anul scolar in curs. 

  Art.2.  Persoanlul școlii  vor primi, sub semnătură, fisa de post. 

  Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 2   din 9.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă bursele scolare (merit, studiu, sociale)   

           Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 3  din 9.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind Procedura de organizare si desfasurare a activitatii CA 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Procedura de organizare si desfasurare a activitatii CA 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 4 din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind Componenta CA  si atributiile membrilor CA pentru anul scolar 2019-2020 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Componenta CA 

  Art.2. Se stabilesc  atributiile membrilor CA – Prof. cu atributii de conducere in lipsa 

directorului: BOICO ELISABETA. 

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 5 din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind desemnarea secretarului CA 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se numeste in functia de secretar CA – prof. CIURBE LAURA 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 6 din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea incadrarii, cu personal didactic de predare, precum si schema de 

personal didactic auxiliar si nedidactic în cadrul Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu” 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă încadrarea cu personal didactic,didactic auxiliar și nedidactic la 

nivelul școlii.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 7  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind constituirea comisiilor metodice si a comisiilor cu caracter permanent  în cadrul 

Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu” 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă componenta comisiilor metodice și a comisiilor cu caracter 

permanent pentru anul școlar 2019-2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 8  din 10.09.2019. 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea desemnării coordonatorului pentru programe si proiecte educative 

scolare și extrascolare în cadrul Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu” 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă desemnarea coordonatorului pentru programe si proiecte 

educative  pentru anul școlar 2019-2020 in persoanei dnei prof. Ciurbe Laura.  

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 9   din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului intern si a Codului de etica profesionala 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă RI si Codul de etica profesionala pentru anul scolar 2019-2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 10   din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea organigramei Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu” 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă organigrama  școlii pe anul școlar 2019-2020.   

  Art.2. Organigrama  va fi adusă la cunoștința personalului școlii în cadrul CP. 

                     Art.3.Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 11  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Contractului educational  

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Contractul educational pentru anul scolar 2019-2020   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 12  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea repartizării personalului școlii la nivel de clasă 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă repartizarea personalului didactic la nivel de clasă 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 13  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea orarului si a serviciului pe scoala al cadrelor didactice 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă orarul si serviciul pe scoala al cadrelor didactice pentru anul scolar 

2019-2020 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 14  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii pentru concedii 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă procedura pentru concedii 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 15  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarii transportului pentru cadrele didactice  

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 16  din 10.09.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 7/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea RAEI al   Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu” 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă aprobarea RAEI al școlii.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr.17  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

             privind aprobarea planului managerial 2019-2020 al  Liceului Greco-Catolic 

”Inochentie Micu” 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă planul managerial pe anul școlar 2019-2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

 

Nr. 18  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de imbunatatire a activitatii propus de CEAC 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Planul de imbunatatire a activitatii. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 19  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea executiei bugetare – trimestrul 3, 2019 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă execuția bugetara pentru anul calendaristic 2019.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 20  din10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea raportului privind starea si calitatea invatamantului din liceul greco-

catolic „I. Micu” 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Raportul privind starea si calitatea invatamantului din liceul nostru.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 21  din10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea fiselor de post 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă fisele de post.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 22  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ROF 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă ROF   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 23  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarii transportului  

pentru cadrele didactice navetiste 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 24  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inscrierii  in proiectul CRED 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă inscrierea cadrelor didactice solicitante in proiectul CRED   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 25  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor 

școlii, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Se aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihna ale tuturor salariatilor școlii, pe 

baza cererilor individuale scrise ale acestora 

.  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de Administrație al școlii 

condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 26  din 10.10.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea criteriilor de evaluare specifice pentru personalul nedidactic 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă criteriile de evaluare a personalului nedidactic   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 27 din 13.11.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 9/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

HOTĂRÂRE 

privind validarea fiselor de evaluare/autoevaluare a personalului didactic si didactic 

auxiliar  

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă validarea fiselor de evaluare/autoevaluare a personalului didactic 

si didactic auxiliar pentru anul scolar 2019-2020   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 28 din 13.11.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 9/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

HOTĂRÂRE 

             privind aprobarea planurilor manageriale si ale planurilor de activitate ale 

comisiilor din  Liceul Greco-Catolic ”Inochentie Micu” 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă planurilor manageriale și planurile de activitate ale comisiilor din 

anul școlar 2019-2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

 

Nr. 29  din 13.11.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 9/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului anual al activitatilor educative scolare, extrascolare si 

extracurriculare 2019-2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă planul activitatilor educative pentru anul scolar 2019-2020 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

 

Nr. 30  din 13.11.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 9/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de masuri privind pregatirea elevilor din clasele a XI-a si a XII-a 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă planul de masuri privind pregatirea suplimentara a elevilor din 

clasele terminale si a celor din clasa a XI-a, pentru examenele de simulare si bacalaureat. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

 

Nr. 31  din 13.11.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 9/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarii transportului  

pentru cadrele didactice navetiste 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 32  din 13.11.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 9/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului de buget pentru anul calendaristic 2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul calendaristic 2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 33  din 16.12.2019. 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului anual asupra SCIM si a situatiei centralizatoare 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Raportul asupra SCIM si a situatiei centralizatoare   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 34  din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea revizuirii PDI 2017-2022 și a planului operațional 2019-2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă revizuirea PDI 2017-2022 și a planului operațional 2019-2020. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 35  din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aprobarea planului de scolarizare  pentru anul şcolar 2020-2021 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă planul de scolarizare pentru anul școlar 2020-2021.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 36   din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului de monitorizare a comisiei de cercetare disciplinara pentru 

elevi 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Raportul de monitorizare a comisiei de cercetare disciplinara 

pentru elevi.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 37  din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aprobarea executiei bugetare -an calendaristic 2019 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă execuția bugetara pentru anul calendaristic 2019.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 38  din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportului comisiei de monitorizare a frecventei scolare 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Raportul Comisiei pentru monitorizarea frecventei.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 39  din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarii transportului pentru cadrele didactice navestite 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea trasnportuluii pentru cadrele didactice navetiste.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 40  din 16.12.2019 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportul privind starea si calitatea invatamantului din scoala in 

semestrul I, 2019-2020  

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Raportul privind starea si calitatea invatamantului din scoala in 

semestrul I, 2019-2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 41  din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aprobarea executiei bugetare -an calendaristic 2019 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă execuția bugetara pentru anul calendaristic 2019.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 42  din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea aprobarea proiectului de buget pentru anul calendaristic 2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă proiectul de buget pentru anul calendaristic 2020.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 43 din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea calificativelor personalului nedidactic 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă calificativele pentru personalul nedidactic pe anul 2019.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 44  din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9. voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurilor noi/revizuite  elaborate la nivelul scolii 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă procedurile noi/revizuite elaborate la nivelul scolii. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr.45  din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea burselor elevilor pentru semestrul II, 2019-2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă bursele elevilor pentru semestrul II, 2019-2020 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 46  din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu  8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarii transportului cadrelor didactive navetiste 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea trasnportului pentru cadrele didactice navetiste. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 47  din 22.01.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu  8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea CDS-urilor pentru anul şcolar 2020-2021 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă CDS –urile care se vor studia în anul școlar 2020-2021.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 48  din  24.02.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ofertei educaționale pentru anul şcolar 2020-2021 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă oferta educațională  pentru anul școlar 2020-2021.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 49  din 24.02.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea criteriilor de inscriere in clasa pregatitoare 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă criteriile de departajare pentru inscrierea in clasa pregatitoare.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr. 50  din 24.02.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementarii Calendarului de mobilitate a personaluilui didactic 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă implementarea Calendarului de mobilitate a personalului didactic.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 51  din 24.02.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 52  din 24.02.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

HOTĂRÂRE 

privind modul de desfasurare a activitatii in perioada 11-22.03.2020 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

de urgenta, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

Adresa 79/10.03.2020 si adresa 2461/11.03.2020 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă anularea programului pentru personalul din scoala (8.00-13.00)  

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 53 din 11.03. 2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă decontarea transportului pentru cadrele didactice navetiste.   

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 54  din 15.04.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii pentru sustinerea orelor de pregatire a elevilor pentru 

examenul de bacalaureat 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă procedura pentru sustinerea orelor de pregatire a elevilor pentru 

examenul de bacalaureat 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 55  din 15.04.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea procedurii de siguranta medicala 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă procedura de siguranta medicala. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 56  din 20.05.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Raportul de monitorizare privind completarea documentelor pentru 

clasele terminale 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Raportul de monitorizare privind completarea documentelor pentru 

clasele terminale. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 57  din 2.06.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Graficul de desfasurare a examenelor de corigenta 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Graficul de desfasurare a examenelor de corigenta. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 58  din 2.06.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Reparatiile curente  

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă Reparatiile curente propuse a se efectua in vacanta. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 59  din 2.06.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea fiselor de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar pentru anul 

scolar 2019-2020. 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă noile fise de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar 

pentru anul scolar 2019-2020. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 60  din 15.06.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordului de detasare in interesul invatamantului 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă acordul de detasare in interesul invatamantului a dnei prof Malina 

Gabriela Ardelean. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 61  din 15.06.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea validarea situatiei scolare pentru anul scolar 2019-2020 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă validarea situatiei scolare pentru anul scolar 2019-2020 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 62  din 15.06.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 
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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea validarii dosarelor de inscriere in clasa pregatitoare 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă validarea inscrierilor la clasa pregatitoare. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 63  din 10.07.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de achizitii IT si de protectie sanitara 

 

Consiliul de Administraţie al Liceului Greco-Catolic ”Inochentie Micu”   întrunit în şedinţă 

ordinară, 

Având in vedere Legea educației naționale nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar,  

Potrivit prevederilor art. 10 – 12, art. 14 alin.(1) din Metodologia – cadru de organizare şi 

funcţionare  a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art.1. Se aprobă planul de achizitii IT si de materiale-produse protectie sanitara. 

  Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor deciziei se încredințează Consiliul de 

Administrație al școlii condus de director Daniel Tintelecan. 

 

Preşedinte C.A. 

Director Daniel Tintelecan 

 

Nr . 64 din 10.07.2020 

( hotărârea a fost adoptată cu 8/9 voturi) 

 

 

 

 


