
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 21 din 15/11/2022 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic 
Forestier Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 15/11/2022, 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  

 Ordinul nr. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023  

 Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari 
şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului 
conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru 
anul şcolar 2023-2024, din 09.11.2022 

 

 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Art.1 Se avizează planul de școlarizare propus pentru anul școlar 2023-2024, 

astfel:  

 Clasa a IX-a: Liceu zi – 5 clase  

1 clasă Vocațional sportiv (Baschet+Fotbal)  

1 clasă Resurse naturale și protecția mediului – Silvicultură  

1 clasă Resurse naturale și protecția mediului – Protecția mediului  

1 clasă Servicii – Turism și alimentație  

0,5 clase Tehnic – Electric  

0,5 clase Tehnic – Fabricarea produselor din lemn  

 Învățământ profesional – 3 clase  

1 clasă Estetica și igiena corpului omenesc – Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist  

1 clasă Mecanică – Operator la mașini cu comandă numerică  

1 clasă Fabricarea produselor din lemn – Tâmplar universal  

 Școală postliceală – 1 clasă  

Turism și alimentație - Agent de turism – Ghid 

Art. 2. Se aprobă componența Comisiei de mobilitate pentru anul școlar 2023-

2024: 

Președinte: prof. Morar Adriana, responsabil CEAC 

Membru 1: prof. Lazăr Maria 

Membru 2: prof. Sarkadi-Csiszar Erika 

Membru 3: prof. Borodi Luminița 

 

Art. 3. Se aprobă decontare navetă cadre didactice: Bârlea Marișca, pe ruta Nănești 

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


- Sighetu Marmației și retur; Borodi Elena Luminița, pe ruta Ocna Șugatag- Sighetu 

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

Cristian, pe ruta Baia Mare – Sighetu Marmației și retur ;Costinar Adina, pe ruta Cavnic - 

Sighetu Marmației și retur; Lazarciuc Nicolae, pe ruta Bocicoiu Mare –  Sighetu Marmației 

și retur; Moiș Marcel, pe ruta Ferești-Sighetu Marmației și retur; Țiplea Teodosia Adriana, 

pe ruta Berbești-Sighetu Marmației și retur. 

Art. 4. Se aprobă cererea de efectuare concediu a d-nei director prof. Roman Maria, 

cu delegarea atribuțiilor de serviciu d-nei director adjunct, prof. Nemeș Loredana.  

Art.5. Diverse. 

a) Se aprobă Bugetul de stat, detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe 

la titluri de cheltuieli, articole, alineate, pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, 

întocmit de Serviciul contabilitate. 

b) Se aprobă transferul elevei Pop Denisa Paula, elevă în clasa a X-a la Liceul 

Tehnologic Forestier, profil Protecția mediului, care dorește transferul la Liceul Tehnologic 

”Constantin Brâncuși” din Craiova (pentru apropiere de domiciliu). 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi afişată la avizier și comunicată persoanelor nominalizate. 

 

Preşedinte C.A., 

Roman Maria 

 

Secretar C.A., 

Dir. Adj. Nemeș Loredana 

 

 

 

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

Csillik Ioana, Orga Ioana Anca, Cordiș Suzana, Pop Ileana Ancuța, Pîrja Crina Maria , Tiran 

Florin, Țicală Ileana. 

  

Observator - lider 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. 


