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Hotărâre a Consiliului de administrație
nr. 18/2/14.01.2022
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, în ședința din data de
14.01.2022, în baza prevederilor legale în vigoare menționate, a hotărât următoarele:
Baza legală

Articole
1. CA aprobă următoarele echipe/comisii pentru proiectul Erasmus+ 20211-RO01-KA121-SCH-000006706:
a) Echipa de proiect: modificare responsabil financiar datorită
pensionării dnei ec. Săcelean Maria. Se numește responsabil
financiar dna ec. Solescu Simona.
b) Comisie selecție elevi beneficiari direcți (59 de locuri):
i. Săcelean Daniela Anca – președinte
ii. Bunea Daniela – membru, secretar
iii. Negrea Cornelia Stela – membru
c) Comisie selecție profesori beneficiari (8 locuri prof. însoțitori; 9
locuri prof. participanți la cursuri de formare):
d) Negrea Gabriel Octavian – președinte
e) Sideriaș Niculina Carmen – membru, secretar
f) Crețeanu Dana – membru
2. Echipa/comisiile îndeplinesc atribuțiile necesare pentru respectarea
prevederilor contractului de finanțare Erasmus+ 2021-1-RO01-KA121SCH-000006706.
3. CA aprobă/respinge cererile de transfer înregistrate pentru semestrul al
II-lea 2021-2022 conform tabelului anexat PV.
4. CA avizează bilanțul contabil la 31.12.2021 prezentat de serviciul
financiar contabil și anexat PV.
5. Excedentele bugetare VP (activitatea autofinanțată ECDL și sursa D –
proiecte) se vor utiliza cu aceeași destinație în anul 2022.
6. În baza avizului CP din data de 13.01.2022, CA aprobă CDȘ pentru anul
școlar 2022-2023 anexat PV.
7. Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale, CA aprobă pensionarea
următorilor angajați:
a) Săcelean Maria cu data de 01.01.2022
b) Stoia Ioan cu data de 01.09.2022
8. Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale, CA aprobă încetarea
contractului de muncă pentru următorii angajați:
a) Săcelean Maria cu data de 31.12.2021 datorită pensionării
b) Stoia Ioan cu data de 31.08.2022 datorită pensionării
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Baza legală

Articole
9. Având în vedere îndeplinirea condițiilor legale în vigoare și faptul că nu
există restrângeri de activitate la disciplinele menționate, CA aprobă
menținerea în activitate în calitate de titular până la 3 ani peste vârsta de
65 de ani pentru următoarele cadre didactice:
a) Bunău Dorin Florin, fizică
b) Isac Doru, matematică
c) Suciu Nicolae, matematică
10. CA aprobă planificarea colectivă a concediilor de odihnă ale angajaților
CNGL în perioada vacanțelor, în limita numărului de zile prevăzute de
legislația în vigoare, cu asigurarea organizării și desfășurării examenelor
naționale.
11. În condițiile anterioare, CA aprobă cererile individuale de concediu
prezentate de serviciul secretariat, anexate PV.
12. CA delegă dlui director prof. dr. Gabriel Octavian Negrea atribuția de
reprogramare a concediilor, dacă este cazul, respectând cele stabilite la
art. anterior.
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Directorul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” va pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri,
iar secretarul Consiliului de administrație va asigura afișarea acesteia la sediul Colegiului Național
„Gheorghe Lazăr” și pe pagina de internet www.cngl.eu, după anonimizare.
Președintele Consiliului de administrație,
Director,
Prof. dr. Gabriel Octavian Negrea
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