
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 19 din 21/10/2022 

 

 Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Liceul Tehnologic 
Forestier Sighetu Marmaţiei, întrunit astăzi, 21/10/2022, 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  
 ORDIN nr. 3.610 din 20 aprilie 2022 privind măsuri de aplicare și corelare a 

planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal - filiera tehnologică și 
postliceal cu structura anului școlar 2022-2023 

 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se validează Raportul privind starea și calitatea învățământului pentru anul 

școlar 2021-2022insistând pe statisticile referitoare la rezultatele obținute la examenul de 

Bacalaureat în anul școlar 2022.  

Art. 2 Se aprobă Raportul privind execuția bugetară pentru cheltuielile de personal 

la 30.09.2022, întocmit de d-na contabil șef Iura Maria.  

Art. 3. Se aprobă cererea de transfer a elevei Chiș Ancuța Ioana, elevă la Colegiul 

Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației, care dorește transfer la Liceul 

Tehnologic Forestier, în clasa a X-a E, la profilul Estetica și igiena corpului omenesc, 

având acordul ISJ Maramureș.   

Art. 4. Se aprobă Orarul cadrelor didactice, variantă modificată, cu nr. 

336/117/13.10.2022. 

Art.5. Se aprobă componența comisiilor de concurs: 

Președinte: Dir. adj. Nemeș Loredana 

Secretar: Leordean Meda 

- pentru ocuparea postului de informatician, 0,5 normă 

Membri: Rednic Vasile 

      Ene Casian 

- pentru ocuparea posturilor de  muncitor (1 normă) și îngrijitoare (2 norme): 

Membri: Gherman Lonchiț 

      Oanță Petru 

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


Componența comisiilor de soluționare a contestațiilor: 

Președinte: Dir. Roman Maria  

Secretar: Leordean Meda 

- pentru ocuparea postului de informatician, 0,5 normă 

Membri: Mesaroș Andrea 

      Răchișan Daniel 

- pentru ocuparea posturilor de  muncitor (1 normă) și îngrijitoare (2 norme): 

Membri: Sas Ștefan 

      Fangli Istvan 

Art. 6. 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, Pîrja Crina Maria, Cordiș Suzana, Pop Ileana Ancuța, Țicală Ileana. 

  

Observatori - lideri grupe sindicale**, 

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. 

 


