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HOTĂRÂRE
Nr. 246 din 30.08.2021
Direcţiune: Telefon/ Fax: 0256

Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic ,,Vlad Țepeșˮ Timișoara, județul Timiș, întrunit astăzi,
30.08.2021
În conformitate cu:
- prevederile Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de
învățământ preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 4619/2014, completat cu Ordinul M.E.C.S. nr.
4621/10.08.2015;
- prevederile din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
R.O.F.U.I.P., aprobat cu Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5079 din 31.08.2016, modificat şi completat cu Ordinul MEN
nr. 3027/2018, cu Ordinul MEC nr. 4249 din 13 mai 2020;
- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4-7 din Ordinul M.E.N. Nr. 4165/2018 privind încadrarea în regim de plata cu ora a personalului didactic
de predare,
- art. 94-96 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul
preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul M.E.C. nr. 599/2020, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere:
- ordinea de zi aprobată, discutată și adoptată cu unanimitate de voturi
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobarea unor transferuri ale elevilor;
Art.2 Aprobare încadrare plata cu ora pe orele rămase vacante și nedistribuite în ședințe publice;
Art. 3 Constituirea Comisiei de interviu pentru ocuparea postului vacant de învățător, în regim de plata cu ora;
Art.4 Validarea diriginților claselor a noua, respectiv: Șușoi Alina Doinița, Nasta Adina, Manea Mirela și
dirigintele clasei a cincea, Dodiță-Serafin Lia, precum și învățătoarea de la clasa pregătitoare, doamna profesor
Coșariu Delia și cea de la clasa I, respectiv doamna profesor Bobociov Mădălina;
Art. 5 Deschiderea Grădiniței PP 28 din structura Liceului Teoretic ,,Vlad Țepeș,, Timișoara în data de
13.09.2021.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi şi se va consemna în Registrul Hotărârilor Consiliului
de Administrație al Liceului Teoretic ,,Vlad Țepeș“ Timișoara.
Președinte al Consiliului de Administrație,
Director, prof. dr. TIBERIU CIOBANU

Secretar al Consiliului de Administrație,
Prof. Cristina-Adelina Grecu

