I INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BACĂU
HOTĂRÂREA nr. 7
din 19.03.2021

Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Bacău, întrunit legal în şedinţa ordinară,
îndeplinându-se cvorumul de vot, din data 19.03.2021, în conformitate cu:
•

Legea Educaţiei Naţionale Nr:1/05.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare;

•

Art. 13 alin.1 lit.e) și f) din OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind documentele consiliului de administrație.

•

Art. 15 din OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind atribuțiile consiliului de administrație.

•

Ordinul MEC nr. 5.447/31.08.2020- aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar.

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă ordinea de zi.
Art.2. Se aprobă Cererea de concediu creștere copil nr.595/16.03.2021, a doamnei profesoare Prisecaru
Luminița.
Art.3. Se validează scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor școlare, începând cu data de
22.03.2021, pe baza ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 și pe baza R.I.C.-COVID-19 la nivelul
U.A.T., respectiv scenariul galben.
Art.4. Se aprobă Demararea procedurii de scoatere la licitație a spațiilor disponibile din unitatea de
învățământ, respectiv Sala de Sport a liceului.
Art.5. Se aprobă Referatul nr.607 din 18.03.2021 venit din partea Serviciului Contabilitate, cu privire la
numirea și aprobarea Comisiei de licitație pentru spațiile disponibile aparținând Liceului cu Program
Sportiv, Bacău.
Art.6. Se aprobă Referatul nr.606 din 18.03.2021 venit din partea Serviciului Contabilitate, privind
Validarea Bugetului de venituri și cheltuieli , pentru sursa de finanțare 10-Venituri proprii.
Art.7. Se aprobă Referatul nr.610 din 19.03.2021 venit din partea Serviciului Contabilitate, cu privire la
utilizarea unor sume din excedentul anului precedent în anul 2021.
Art.8. Se aprobă Referatul nr.609 din 18.03.2021 venit din partea Serviciului Administrativ.
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Art.9 . Se aprobă transferul de la L.P.S. Bacău al elevului Jitaru Eduard de la clasa a X-a C, la Liceul
Teoretic ,,Ion Borcea’’, Buhuși.
Art. 10. Diverse.
Se aprobă propunerea ca în anul 2021, personalul didactic auxiliar și nedidactic să efectueze
concediul de odihnă conform prevederilor legale și situației datorate de starea de alertă instituită.
Art.11. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Serviciul Secretariat.
Preşedinte C.A.
Director,
Prof. dr. Dragoş-Ioan FURDU
___________________

Secretar C.A.
Prof. Loredana Teleagă
________________

H- 7 /2021

