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Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 9 din 14/06/2022 
 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier Sighetu 
Marmaţiei, întrunit astăzi, 14/06/2022, în temeiul 

 OME nr. 5.154 din 30 august 2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar 

 Legea Educaţiei Naționale 1/2011cu modificările şi completările ulterioare 

 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

 Art. 194 . din Codul muncii privind obligativitatea programelor de formare profesională 

 Ordinul nr. 3887/23.05.2022 privind aprobarea normelor de plată a personalului din 

cadrul comisiilor desemnate în cadrul evaluărilor naționale, sesiunile anului 2022. 

 HG. nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 
pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar 
din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare 

 

 
Hotărăşte: 

 

Art.1 Se aprobă cererea de transfer a d-nei Usztan Ecaterina,  angajată pe postul de îngrijitoare 
la Liceul Tehnologic Forestier Sighetu Marmației, pe postul vacant de îngrijitor de la Liceul Teoretic 
"Leöwey Klára", Sighetu Marmației, în urma cererii depusă de aceasta, a adresei Liceului Teoretic 
"Leöwey Klára" și a hotărârii CA a ISJMM, privind acceptarea ocupării acelui post prin transfer. 

Art.2  Se aprobă solicitarea de participare, decontare program de dezvoltare profesională pentru d-
na Iura Maria (contabil șef) .  

Art. 3 Se aprobă decontare navetă cadre didactice: Câmpan Anca, pe ruta Crăciunești-Sighetu  
Marmației și retur; Ciontea Cristian, pe ruta Baia Mare – Sighetu Marmației și retur; Lazarciuc 
Nicolae, pe ruta Bocicoiu Mare-Sighetu Marmației și retur; Moiș Marcel, pe ruta Ferești – Sighetu 
Marmației și retur; Țiplea Adriana, pe ruta Berbești-Sighetu Marmației și retur. 

Art. 4  Se aprobă programul de recuperare pentru profesorii aflați în activitate în perioada 
desfășurării probelor  de la Examenul Național de Bacalaureat.  

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi afişată la avizier și comunicată persoanelor nominalizate. 
 

Preşedinte C.A., 
Roman Maria 

Secretar C.A., 

Pop Maria 
 
Membrii C.A. prezenţi: Roman Maria, Nemeș Loredana, Pițura Casian, Csillik Ioana, Lazăr Lucian, Pop 
Gheorghe, Vălean Dana, Keresztesi Adriana, Cordiș Suzana, Pîrja Crina, Orga Ioana Anca 

Observatori - lideri grupă sindicală**, 
Roșu Gheorghe (SH) 

Leordean Meda (SLIM) 

** Liderul grupei sindicale nu are drept de vot în cadrul consiliului de administraţie, dar 

semnătura şi poziţia sa faţă de cele discutate se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal 

al şedinţei. 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/246393
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