
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 04 din 10/02/2023 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic Forestier 
Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 10/02/2023, în temeiul: 

 OME nr. 5.154 din 30 august 2021pentru 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 
 ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  
 ORDIN Nr. 3.505 privind structura anului școlar 2022-2023 
 Metodologie de organizare a Programului național „Școala altfel” - Anexă la 

O.M.E.N.C.Ș. nr. 5034/29.08.2016  
 HOTĂRÂRE Nr. 1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice 

 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se validează rezultatele obținute la concursul pentru ocuparea postului la nedidactic, 

astfel: 

Vida Găvrilă – Admis cu un punctaj final de 100 puncte. 

Art. 2. Se aprobă decontare navetă cadre didactice: Borodi Elena Luminița, pe ruta Ocna 

Șugatag - Sighetu Marmației și retur; Cîmpan Anca, pe ruta Crăciunești-Sighetu Marmației și 

retur; Costinar Adina, pe ruta Cavnic - Sighetu Marmației și retur.  

Art. 3. Se aprobă Orarul pentru săptămâna ”Școala altfel” , care va avea loc în perioada 27 

februarie – 3 martie 2023.  

Art. 4. Diverse.  

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

 

Preşedinte C.A., 

Roman Maria 

Secretar C.A., 

Pop Maria 

 

 

Membri C.A. prezenți: Roman Maria, Nemeș Loredana, Pițura Casian, Roșu Gheorghe, Csillik 

Ioana, Cordiș Suzana, Pop Ileana Ancuța, Pîrja Crina Maria, Tiran Florin, Țicală Ileana. 

 

Observatori - lideri grupă sindicală**, 

Dăncuș Camelia (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

