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CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL  

LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV BACĂU 
 

HOTĂRÂREA nr. 36 

 

Din 22.12.2021 
  

Consiliul de Administraţie al Liceului cu Program Sportiv Bacău, întrunit legal în şedinţa extraordinară, 

îndeplinându-se cvorumul de vot, din data  22.12.2021,  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 stabilirea Concediului de Odihnă pe anul 2022 pentru personalul didactic auxiliar 

nedidactic conform cererilor prezentate. 

Art.3. Se aprobă Stabilirea Graficului Concediului de Odihnă pentru cadrele didactice conform O.M. 

5490/22.10.2021 și a structurii anului școlar modificat, conform O.M.E. 5549/5.11.2021, cu nr. 

4258/3.12.2021. 

Art.4. Se aprobă aprobarea detașării d-nei Iordache Mihaela, conform adresei I.S.J. nr. 10567/6.12.2021, 

pentru perioada 20.12.2021-20.06.2021. 

 Art.5. Se aprobă propunerile de  referate venite din partea Serviciului Contabilitate  nr. 4404/21.12.2021 

( cheltuieli ce vor fi efectuate din bugetul local în luna decembrie), 4405/21.12.2021( Proiectele de buget 

pentru sursele de finanțare 01 -Buget de stat, sursa de finanțare 02- Buget Local și  10 -venituri proprii). 

Art.6. Se aprobă propunerile de  referate venite din partea d-nei prof. Teodora Palaghia nr. 

4411/22.12.2021, 4412/22.12.2021, cu privire la procurarea materialelor necesare în laboratorul de 

informatică.   

Art.7. Se aprobă cererea de retragere a elevului Crețu Vasile din clasa a XII-a B, an școlar 2021-2022 cu 

nr. 4323/14.12.2021. 

Art.8. Se aprobă avizarea propunerii Casei de Avocatură reprezentată de av. Lucian Novăcescu, în ceea 

ce privește cazul fotbalistului Vlad Chiricheș, conform procedurilor F.I.F.A. ( comisionul Casei de 

Avocatură 20% din suma cuvenită). 
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Art.9.  Se aprobă  închirierea sălii  de sport conform solicitărilor 4336/15.12.2021, 4332/14.12.2021. 

Art.10.  Se aprobă  fundamentarea  planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, avizat în 

Consiliul Profesoral din 20.12.2021, cu următoarea structură:  ciclul gimnazial – câte o clasă pe nivel, iar 

la nivel liceal 3 clase pe nivel – una mozaic și 2 fotbal. 

Art.11.  Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Serviciul Secretariat.  

 

 

 

       Preşedinte C.A.  

         Director,   Secretar C.A. 

Prof. dr. Dragoş-Ioan FURDU                                                    Prof. Loredana Teleagă                                                                                              

         ___________________                                                                  _______________  

  

  

 

 

 

 

 

  


