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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 25/17.11.2016

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• În conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• având În vedere planul de acţiune al Inspectoratului Şcolar Judeţean

Covasna cu nr. 9839/24.10.2016 pentru stabilirea etapelor privind elaborarea
proiectului planului de şcolarizare pentru anul scolar 2017-2018

Hotărăşte:

Aprobarea Planului de scolarizare al Liceului Tehnologic Economic
Administrativ" 8erde Aron" Sf.Gheorghe si a fundamentării acestui proiect
pentru anul şcolar 2017-2018 , conform anexelor.

PREŞEDINTELE CA,
DIRECTOR,

,. prof. Gazdag I1dik6
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 26/17.11.2016

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• în conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

• în conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• în conformitate cu OMECTS nr. 5559/07.10.2011 privind aprobarea normelor

metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic
din învăţământ

• în conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă unic la nivel de
sector de activitate învăţământ preuniversitar, înregistrat la MMFPS-SDS cu
nr. 59276 din 02.11.2012

• în conformitate cu HG nr. 250/1992 privind concediul de odihnă din unităţile
bugetare

Hotărăşte:

Aprobarea perioadelor de efectuare a concediilor de odihnă a cadrelor didactice
pe anul şcolar 2016-2017 si a personalului auxiliar si nedidactic pe anul 2017 pe

baza cererilor individuale scrise ale acestora.
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 27/17.11.2016

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• În conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• având În vedere referatul Înregistrat cu nr. 3611/16.11.2016 a d-nei bibliotecar

Torok luliana cu privire la prelungirea perioadei inventarierii si a perioadei de
evaluare a rezultatelor inventarierii biliotecii.

Hotărăşte:

Aprobarea prelungirii desfăşurării inventarierii bibliotecii până la 30.11.2016 şi
a perioadei de evaluare a rezultatelor pentru perioada 05-15 decembrie 2016.

PREŞ'EDINT,ELE CA,
DIRECTOR,

prof. Gazdag
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 28/17.11.2016

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• în conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

• în conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• în conformitate cu Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor

pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului
didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat aprobat prin HG
569/17.07.2015

Hotărăşte:

Aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta pentru următoarele cadre
didactice , astfel:

• ptr. d-na prof.Mathe Agota pe lunile septembrie si octombrie pe ruta Cernat-
Sfântu Gheorghe

• ptr. d-na profesor Gal Emo Csilla pe luna octombrie 2016 pe ruta Targu
Secuiesc-Sfantu Gheorghe.

• ptr. d-na profesor Deak Magdalena pe luna octombrie 2016 pe ruta Reci-
Sfantu Gheorghe.

• ptr. d-I profesor Domokos Tibor Gy6z6 pe lunile octombrie si noiembrie 2016
pe ruta Fotos -Sfantu Gheorghe .
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PREŞEDINTELE CA,

DIRECTOR,
prof. Gazdag 1 <Ii 6
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 29/17.11.2016

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• În conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• având În vedere referatul Înregistrat cu nr. 3591 din 14.11.2016 Întocmit de

compartimentul contabilitate, referitor la achiziţionarea unor obiecte de
inventar din activitatea extrabugetară şi din bugetul local

Hotărăşte:

Aprobarea achiziţionării următoarelor obiecte de inventor, astfel:

.:. sursa de finanţare fiind din activitatea extrabugetară:
5 buc Laptop ACER, Aspire ES1
1 buc Videoproiector EPSON EB-W04

.:. sursa de finanţare fiind de la bgetullocal:
1 buc Motocoasa
3 buc. Uscător de păr
1 buc Aspirator

- 2 buc.Fier de călcat
1 buc Expresor Cafea
1 buc Maşină de tocat hârtie

- 6 buc Scaun ergonomic
1 buc Masă de călcat
1 buc Polizor
1 buc Circular de mână
1 buc Scară aluminiu
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 30/17.11.2016

Consiliul de Administraţie întrunit în şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar

• în conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• având în vedere referatul înregistrat cu nr. 3583 din 14.11.2016 întocmit de

compartimentul contabilitate, referitor la inventarierea patrimoniului pe anul
2016

Hotărăşte:

Aprobarea perioadei pentru efectuarea inventarierii patrimoniului între 05
decembrie - 23 decembrie 2016 , a perioadei de evaluare a rezultatelor în perioada
26 - 29 decembrie 2016, precum si a componenţei comisiei de inventariere a
patrimoniului, astfel:

• Presedinte: prof. Bagoly Zoltan- dir. adjunct
• Secretar: Albert Piroska- analist, ajutor programator
• Membrii: prof. Constantinescu Liliana

Lepedus Gyongyi Marta- laborant
Czofa J6zsef- muncitor
Beer Andras- muncitor
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR.31/17.11.2016

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• În conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• având În vedere cererea d-nei profesor Simon Edith, Înregistrată cu nr. 3484

din 03.11.2016 cu privire la renunţarea la locuinţa de serviciu din data de
01.11.2016

Hotărăşte:

Aprobarea cererii d-nei profesor Simon Edith referitor la renunţarea la
locuinţa de serviciu din data de 01.11.2016 si pregătirea demersurilor pentru
predarea imobilului de către chiriaş .
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL LICEULUI TEHNOLOGIC ECONOMIC ADMINISTRATIV "BERDE ARON"

NR. 32/17.11.2016

Consiliul de Administraţie Întrunit În şedinţa sa din data de 17.11.2016:
• În conformitate cu OMEC nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru

de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
Învăţământ preuniversitar

• În conformitate cu Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
• având În vedere cererile personalului didactic auxiliar pentru solicitarea

promovării În trepte si grade profesionale
• În conformitate cu HG nr.582/2016 pentru aprobarea normelor metodologice

de aplicare a prevederilor OUG 57/2015 , a Legii-cadru a salarizării unitare a
personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, precum si a prevederilor
OMEN nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si
defăşurare a examenului de promovare a personalului contractual

Hotărăşte:

Aprobarea transformării posturilor didactice auxiliare cu avizul
Inspectoratului Scolar Judeţean Covasna si cu aprobărea ordonatorului
principal de credite(consiliullocal) , În vederea promovării următoarelor
persoane didactice auxiliare În grade si trepte profesionale:

Bart6k Eniko Eva- secretar IA M În secretar III S.
Tărăk luliana- biliotecar II S in bibliotecar I S.
Albert Piroska- analist (programator) ajutor II M in analist
(programator) ajutor I M.
Domokos Tibor Gyozo- analist, programator, inginer sistem II S
in analist, programator, inginer sistem I S.
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