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Hotirirea nr. 04l2023

Consiliul de Administrafie al Liceului Tehnologic ,,Alexandru Vlahu!5."

$endriceni, intrunit rn gedinla din data de 07.O3.2O23,

in conformitate cu Legea Educaliei Nalionale nr. 1/O5.OL.2OL1 cu

modificarile gi completArile ulterioare si avind in vedere:

1. Aprobare decontare naveta pentru personalul didactic si didactic auxiliar

aferenta lunii februarie 2023;

2. Validare rezultate concurs ocupare post Fochist la cazane de apa calda si

cazane de abur de joasa presiune;

3. Validare rezultate concurs Administrator de patrimoniu;

4. Validare rezultate concurs Paznic;

5. Aprobare calificative parliale cadre didactice;

6. Aprobare plan de culturi pentru anul 2023;

7. Aprobare Program de dezvoltare din fonduri MADR;

8. Aprobarea fiselor de post pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar;

9. Aprobare cereri acordare burse sociale;

10. Probleme de organizare pentru S5.ptd.mAna Scoala Altfel si S5.pt5.mAna

Verde;

1 1. Aprobare modificare viabilitate posturi din viabilitate pe un an in
viabilitate pe durata postului;

L2. Discutare referat Scripcaru Simona pentru organizarea Concursului

interjudelean CULINARIADA;

13. Discutare amenajare si utilizare spafiu muzeu ALECU IVAN GHILIA;



74. Aprobare vacantarea postului de ISTORIA EVREILOR. HOLOCAUSTUL

pentru 2023-2024;

15. Aprobare procedura de admitere in invatamantul profesional pentru
anul gcolar 2023-2024;

16. Aprobare program pentru Saptamana verde si Saptamana Scoala

Altfel.

in temeiul prevederilor Regulamentului de organizare gi funcgionare a

unitililor din invigimintul preuniversitar,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aproba decontarea navetei pentru personalul didactic si didactic

auxiliar aferent lunii februarie 2023;

Art 2 - AvAnd in vedere raportul 1652175.O2.2023 se valideaza rezultatul

concursului de ocupare post Fochist la cazane de apa calda si cazane de abur de

joasa presiune. A fost admis domnul IGNAT VIOREL cu un punctaj de 85.66;

Art 3 - AvAnd in vedere raportul 145211,5.O2.2023 se valideaza rezultatul

concursului de ocupare a postului de administrator de patrimoniu. Nici un

candidat prezent nu a promovat. Concursul va fi reluat.

Art 4 - AvAnd in vedere raportul 1653115.02.2023 se valideazarezultatul

concu.rslllui de ocupare a postului de paznic. Nici un candidat prezent nu a
promovat. Concursul va fi reluat.

Art 5 - lnbaza procesului verbal intocmit de comisia de evaluare se aproba

urmdtoarele calificative partiale :

o NEGRU CORNELIU- FOARTE BINE- 86 PUNCTE;

Art. 6 Se aproba planul de culturi pentru 2023 inregistrat cu nr.

2207 1O5.O3.2O23 si necesarul de seminte/ingrasaminte care urrneaza a se

achizitiona;
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Art. 7 - Se aproba Programul de finantare din fonduri MADR pentru 2023

inregistrat cu nr. 213113.01.2023 in valoare de 198.000 lei. Se propune

achizitionarea de masini, utilaje , echipamente specifice si animale vii. Se aproba

inlocuirea bovinelor din ferma didactica cu o noua rasa de bovine.

Art. 8 - Se aproba fisele de post pentru personalul nedidactic si didactic

auxiliar conform HG 1366 12022;

Art. 9 - Se aproba acordare de burse sociale litera b pentru SAUCINITANU

CRISTIAN, clasa XI D conform cererii 9211O.O1.2O23 si bursa sociala litera c

pentru MUNTIANU RICCARDO CONSTANTIN, conform cererii 604 I 20.O1.2023.

Art. 10 - In conformitate cu ordinul ME privind structura anului gcolar

'2022-2023, si a ordinelor care reglementeazd. desfdgurarea programelor SCOALA

ALTFEL si SAPTAMANA VERDE, se aproba ca aceste activitate sa fie programate

si desfdgurate doar in invdldmAntul pregcolar, primar si gimnazial, rn timp ce

pentru clasele de liceu si profesionala in aceste perioade sa se desfdgoare activitdti

de instruire practica;

Art. 11 in conformitate cu Metodologia - cadru privind mobilitatea
personalului didactic de predare din invdfs.mAntul preuniversitar in anul qcolar

2023-2024, aprobatd prin ordinul ministrului educafiei nr. 621812023, se aproba
modificarea uiabilitatii publicate din duratd" determiruata de un an tn durata de

uiabilitate a postului/ catedrei pentru cadrele didactice calificate, in condi;iile art. 931

din Legea educ@iei n@ionale nr. 1/2017, cu modificarile si completaile ultenoare,
dupa cum urmeaza'.

o Postul cod 1601 FILOZOFIE: LOGICA ARGUMENTARE SI

COMUNICARE;

Art. 12 - Se aproba utilizarea sumei de 4OO0 lei din surse proprii in vederea

de-sfasurarii concursului interjudetean CULINARIADA, in baza referatului

2203103.03.2023.

Art. 13 - La propunerea directorului unitatii, avand in vedere ca etajul de la

corracul pensiunii este neutrhzat se aproba folosirea acestuia in vederea amenajarii

unui muzeu cu picturile donate de pictorul ALECU IVAN GHILIA. Se aproba

realizarea lucrarilor de reparatii necesare amenaj arli rnuzeului.

Art. L+ Se aproba vacantarea postului de ISTORIA EVREILOR.

HOLOCAUSTUL ca post vacant, cu viabilitatea de 1 an cu un numar de 5 ore;
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Art. 15 - Se aproba procedura de admitere in invitimAntul profesional

pentru anul scolar 2023-2024;

Art. 16 Se aproba programul pentru SiptimAna $coala Altfel si

SdptamAna verde;

Hotirirea nr. 04 a fost adoptati cu 14 voturi pentru din cei 14 membri
prezenfi din totalul de 15.

Un exemplar din prezenta hotirire este destinat afisirii in sediul

unitelii, la loc vizibil.

Pregedinte C.A.,

Director,

Dohotariu Dumitru-Viorel

intocmit,

Secretar CA ,

Sachelaru Laurentiu
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