
Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic Forestier Sighetu Marmaţiei 

 

HOTĂRÂREA NR. 20 din 15/11/2022 

 

 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 rezultatele obținute de candidați la concursul pentru ocuparea 

posturilor la didactic auxiliar și nedidactic astfel: 

- Leordean Virginica Meda – 0,5 normă informatician (didactic auxiliar), punctaj 

final 81,3 p. – Admis.  

- Szalași Mihai – 1 normă muncitor (nedidactic), punctaj final 91,3 p. – Admis.  

- Florea Anuța Daniela – 1 normă îngrijitoare (nedidactic), punctaj final 85 p. – 

Admis. 

- Olear Mariana – 1 normă îngrijitoare (nedidactic), punctaj final 72,5 p. – Admis. 

Art. 2. Se aprobă cuantumul pentru bursele școlare aferente anului școlar 2022-

2023. 

Art. 3. Se validează PV privind verificarea dosarelor de burse școlare din data de 

04.11.2022, întocmit de serviciul contabilitate.  

Art. 4. Se aprobă cererea de transfer a elevului Moldovan Ionuț Raul, elev în clasa 

a IX-a la Liceul Tehnologic Marmația, profil Electronică și automatizări la Liceul 

Tehnologic Forestier, în clasa a IX-a D, profil Instalații electrice. Se suplimentează cu un 

loc, în conformitate cu prevederile art. 139(3) din ROFUIP, OME 5150/30.08.202, art. 

63(1) și art. 64 din Legea 1/2011 și se aprobă cf. art. 141(1) a) și 144 (4)7) din ROFUIP și 

cf HCA ISJMM nr. 222 din 02.11.2022. 

Art.5. Se aprobă decontare navetă cadre didactice: Borodi Luminița, pe ruta Ocna 

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

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


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 Teodosia Adriana, pe ruta Berbești-Sighetu 

Marmației și retur. 

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, Orga Ioana Anca, Cordiș Suzana, Pop Ileana Ancuța, 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. 

 


