I INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BACĂU
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BACĂU

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BACĂU
HOTĂRÂREA nr.33
Din 12.11.2021

Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Bacău, întrunit legal în şedinţa extraordinară,
îndeplinându-se cvorumul de vot, din data 12.11.2021, 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 scenariul de funcționare on-line pentru unitatea de învățământ începând cu data de
15.11.2021, dat fiind procentul personalului propriu vaccinat de 50 %, conform Ordinului Comun al M.E.
nr.5338/01.10.2021 și M.S. nr.1082/01.10.2021cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Se aprobă următoarele propuneri venite din partea Serviciului Contabilitate 4064/11.11.2021 ( plăți
bunuri și servicii din bugetul local), 4065/11.11.2021 ( plăți bunuri și servicii activitate sportivă din buget
venituri proprii).
Art.4. Se aprobă propunerea nr.4066/11.11.2021 venită din partea Serviciului Contabilitate cu privire la
spațiile de închiriere .
Art.5. Se aprobă propunerea nr.4066/11.11.2021 venită din partea Serviciului Contabilitate cu privire la
taxele de închiriere a spațiilor disponibile în unitatea noastră de învățământ.
Art.6. Se aprobă contractele de închiriere pentru o lună a sălii de sport, respectiv cu C.S.M. Bacău
conform adresei nr. 3615/11.11.2021, A.C.S. Atletico Junior Bacău conform adresei 363/11.11.2021 și
Wolves BasketBall Academy Bacău conform adresei 4073/12.11.2021.
Art.7. Se aprobă următoarele propuneri venite din partea Serviciului Administrativ 4057/10.11.2021,
4056/10.11.2021.
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Art.8. Se aprobă următoarele transferuri la L.P.S.Bacău:
Anghene Alexandru-Florin se transferă de la Liceul ,,Anghel Saligny’’, Bacău la clasa a X-a;
Axente Paul-Ionuț se transferă de la Școala Gimnazială ,,C-tin Panaite Gârleni’’ la clasa a V-a;
Liță Codrin -Dumitru se transferă de la L.P.S.Cluj la clasa a XI-a;
Doroftei Leonard-Alexandru se transferă de la Colegiul ,,Mihai Eminescu’’, Bacău la clasa a XII-a.
Art.9. Se aprobă repartizarea în regim de plata cu ora a catedrei de biologie a d-nei prof. Ladaru OanaElena aflată în concediu medical prelungit după cum urmează:
8 ( opt) ore d-nei prof. Lungu Diana conform cererii nr.4068/11.11.2021;
7 ( șapte) ore d-nei prof. David Carmen-Maria conform cererii 4069/11.11.2021;
4 ( patru) ore d-nei prof. Seceleanu Cristina conform cererii 4070/11.11.2021.
Art.10. Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Serviciul Secretariat.
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