
 

 

 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea 

 

HOTĂRÂREA NR. 99 
Din data de 13.05.2021 

 
 Având în vedere 

• Legea Educației nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

• ”Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar”, aprobat prin OMEC 5447/2020;  

• “Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar”; 

Consiliul de administrație al LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea, întrunit în data 

de 13.05.2021 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se aprobă programele școlare pentru opționale ca nouă disciplină.  

 

Art. 2. Se aprobă Procedura operțională privind evaluarea anuală a personalului didactic 

și didactic auxiliar și componența comisiei de evaluare după cum urmează: 

• Președinte 

• Membri:  

 2 cadre didactice învățământ primar 

 2 cadre didactice învățământ gimnazial 

 4 cadre didactice învățământ professional/liceal 

 

Art. 3. Se aprobă reactualizarea comisiei paritare ca urmare a contractului colectiv de 

muncă la nivel de ramură și menținerea acelorași reprezentanți ai conducerii: dir.prof. 

XXXX, contabil - șef XXX, secretar - șef XXX. 

 

Art. 4. Se aprobă cererea d-lui XXX de acordare a 30 de zile lucrătoare – concediu fără 

platăîn perioada 17.05 – 29.06.2021. 
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Art. 5. Se aprobă cererea d-nei XXX de prelungire a CIM în regim de plata cu ora pe 

postul de profesor educator – Salonta (titular post aflat în CM), pe o perioadă de două luni, 

începând cu 20.05.2021. 

 

Art. 6. Se aprobă cererea de decontare a cursului de perfecționare Educația în școala pentru 

toți, în cuantum de 300 de lei, depusă de d-na XXX. 

 

Art. 7. Se aprobă cererile de decontare a navetei depuse de XXX și XXX, cu respectarea 

zilelor de concediu. 

 

 

 

Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de specialitate din cadrul Liceului 

Tehnologic Special Nr. 1 Oradea pentru ducerea la îndeplinire și se public pe site-ul 

LiceuluiTehnologic Special Nr. 1 Oradea. 

 

Președintele Consiliului de Administrație   Secretarul Consiliului de Administrație 

    al Liceului Tehnologic Special Nr. 1     al Liceului Tehnologic Special Nr. 1  

                          Oradea                     Oradea 

           Director, Prof. Vese Alina               prof. Muse Valentina



 

 

 

 

 

 


