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HOTĂRÂREA NR. 7/2017
Distribuție:
Exemplar
Exemplar 1

Compartiment
Management

Exemplar 2
Exemplar 3
Exemplar 4
Exemplar 5
Exemplar 6

Management
Secretariat
Contabilitate
Management
Management

Numele și prenumele / funcția
Director (dosarul Hotărâri ale
Consiliului de Administrație)
Director adjunct
Secretar şef
Administrator financiar
Director (spre afișare)
Director (pentru CA al ISJ Aba)

Semnatura

Data
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017
20.10.2017

Cu privire la:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 19.10.2017;
2. Aprobarea tematicii și graficului ședințelor Consiliului de administrație pentru 2017-2018;
3. Aprobarea Regulamentulului de Organizare și Funcționare a colegiului pentru anul școlar 2017-2018;

4. Aprobarea Planului operațional al CEAC pentru anul școlar 2017-2018;
5.
6.
7.
8.

Validarea Planului managerial pentru anul școlar 2017-2018 și a Raportului privind starea învățământului în anul
școlar 2016-2017;
Aprobarea Referatului nr. 2670/18.10.2017 privind bursele școlare (performanță, merit, studiu), bani de liceu;
Aprobarea unor măsuri finaciar contabile conform Refertului nr. 2671/18.10.2017 privind unele activități financiar
contabile;
Transferul de elevi în cursul semestrului II.

Consiliul de Administrație al Colegiului întrunit în data de 19.10.2017 văzând:
1. Ordinea de zi a Consiliului de administrație din 19.10.2017;
2. Tematica și graficul ședințelor Consiliului de administrație pentru 2017-2018 propus de președinteșe Consiliului de
administrație;
3. Regulamentulul de Organizare și Funcționare a colegiului pentru anul școlar 2017-2018, debatut și avizat în Consiliul
profesoral din 18.10.2017;

4. Planul operațional al CEAC pentru anul școlar 2017-2018 propus de Comisia CEAC ;
5.
6.
7.
8.

9.

Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018 și Raportul privind starea învățământului în anul școlar 2016-2017
propus de către directorii colegiului;
Referatul nr. 2670/18.10.2017 privind bursele școlare (performanță, merit, studiu), bani de liceu propus de Comisia
burse școlare, bani de liceu și alte ajutoare materiale;
Măsurile finaciar contabile conform Refertului nr. 2671/18.10.2017 propus de către administrator financiar ec.
Ioana Bărdăhan;
Cererea nr. 2609/10,10.2017 a doamnei Vinț Mihaela Marina privind transferul elevului Vinț Paul de la Colegiul
Național Militar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia , Adeverința nr. 204/10.10.2017 eliberată de CNM ”Mihai Viteazul” și
fișa de înscriere eliberată de Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
Cererea nr.2686/19.10.2017 a domnului Fulea Ioan privind transferul elevului Fulea Ioan Tudor din clasa X F în
clasa X A și Referatul de expertiză medico-pedagogică nr. 9858/19.10.2017 eliberat de DSPAlba.
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a)

În baza:
Art. 63 (3) din Legea nr. 1/ 2011, Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare

b) Art. 15 al. (1) lit. a, b ,c, d, j, s, m, w, cc, m, art. 15 (2) din Anexa la Metodologia –cadru de organizare şi funcţionare a
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinului MEN nr. 4.619 din 22
septembrie 2014;
c)

Art. 2 al (5), art. 139, lit.c, art. 140, art. 151 (1) , (2), art. 155 (1), (4) lit. b, din Regulamentul-cadru de organizare si
functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 2016, Anexa la OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Aprobă Ordinea de zi a Consiliului de Administrație din 19.10.2017;
Art. 2. Se aprobă Tematica şi graficului şedinţelor Consiliului de administraţie;
Art.3 Se aprobă Regulamentulul de Organizare și Funcționare a colegiului pentru anul școlar 2017-2018 dezbătut și avizat
în Consiliul profesoral din 18.10.2017 cu modificarea art. 69 al (11) și (13) aprobat în unanimitate:

Forma inială

Forma modificată

(11) La data intrării în vigoare a prezentului ROF-au
prioritate în soluționarea cererilor de transfer, acelea care,
prin aprobare, nu determină depăşirea numărului de 30 de
elevi/ clasă. Consiliul de administrație poate aproba și
transferuri care determină creșterea efectivelor peste 30
numai în situații excepționale așa cum prevede Ordinul
ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
5.079/31.08.2016, art. 150. alin (2).

(11) La data intrării în vigoare a prezentului ROF-au
prioritate în soluționarea cererilor de transfer, acelea
care, prin aprobare, nu determină depăşirea numărului de
30 de elevi/ clasă. Consiliul de administrație poate aproba
și transferuri care determină creșterea efectivelor peste
30 dar nu mai mult de 32 elevi/clasă numai în situații
excepționale așa cum prevede Ordinul ministrului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.
5.079/31.08.2016, , art. 150. alin (2).
(13) În cazul în care numărul solicitărilor pentru aceeaşi
clasă depăşeşte numărul de locuri disponibile, vor avea
prioritate absolută transferurile interne. Ierharhizarea
elevilor se va realiza aplicând în ordine următoarele crierii
de departajare:
a) specializarea (au prioritate elevii care nu schimba
specializarea)
b) profilul (au prioritate elevii care nu schimbă profilul)
c) media generală a anului anterior (semestrului), cu
respectarea de regulă a continuității studiului limbilor
moderne ;
d) media generală obținută la examenele de diferență
e) numărul absenţelor nemotivate, cu respectarea de
regulă a continuității studiului limbilor moderne ;

(13) În cazul în care numărul solicitărilor pentru aceeaşi
clasă depăşeşte numărul de locuri disponibile, vor avea
prioritate:
a) transferurile interne care solicită schimbarea de profil
şi schimbarea de specializare, de regulă cu respectarea
continuității studiului limbilor moderne
b) media generală a anului anterior (semestrului), cu
respectarea de regulă a continuității studiului limbilor
moderne ;
c) numărul absenţelor nemotivate, cu respectarea de
regulă a continuității studiului limbilor moderne ;

Art.4 Se aprobă Planul operațional al CEAC pentru anul școlar 2017-2018 propus de Comisia CEAC;
Art. 5 . Se aprobă Planul managerial pentru anul școlar 2017-2018 și Raportul privind starea învățământului în anul
școlar 2016-2017 propus de către directorii colegiului și se însărcinează directorii pentru prezentarea celor documente în
în Consiliul Profesoral;
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Art. 6 Se aprobă Referatul nr. 2670/18.10.2017 privind acordarea burselor școlare (performanță, merit, studiu), bani de
liceu propus de Comisia burse școlare, bani de liceu și alte ajutoare materiale;
Art.7 Se aprobă măsurile finaciar contabile conform Refertului nr. 2671/18.10.2017 propus de către administrator
financiar ec. Ioana Bărdăhan după cum urmează:
(1) Referatul nr, 2666/18.10.2017 al dl. Danet Gigi –propunere casare autoturism Dacia 1310 in valoare de 17063 lei;
(2) Referatul nr, 2672/18.10.2017 al d-na Palcu Carmen –aprobarea sumei de 950 lei reprezentand achizitie piese robot
XEO;
(3) Actul aditional de prelungire a contractului de inchiriere nr. 14095/13.05.2016 pentru perioada 01.01.201831.12.2018 –Autoritatea Romana Rutiera;
(4) Deconul navetei personal didactic aferentă luni septembrie 2017 , în sumă de 947 lei;
(5) Achizitia de legitimatii pentru personalul colegiului;
(6) Reparatia curentă la Centrul de Informatică;
(7) Contracul de servicii Orange –cartele internet pentru catalogul electronic.
Art. 8 Se aprobă transferul elevului Vinț Paul de la Colegiul Național Miliar ”Mihai Viteazul” Alba Iulia în clasa IX C, profil
real, matematică informatică intensiv informatică începând cu 20.10.2017 în limita a 30 locuri /clasă;
Art. 9 . Se aprobă transferul elevului Fulea Ioan Tudor din clasa X F profil uman, specializarea filologie bilingv franceză în
clasa X A profil real specializarea matematică informatică sub rezerva aprobării de către Consiliul de administrație al ISJ
Alba a suplimentării numărului de locuri la această clasa cu 1 (unu) și a susținerii și promovării examenelor de
diferență în cursul semestrului II. Se însărcinează directorul colegiului cu realizarea demersurilor necesare către ISJ
Alba.

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ale membrilor Consiliului de Administrație din totalul de 13 în prezența
liderului de sindicat , domnul Dăneț Gigi

Director
Prof. Valeriu Cerbu
Președinte Consiliul de Administrație

Hotărârea nr. 7 /2017 a CA

Page 3

