LICEUL VOCAŢIONAL PEDAGOGIC
„MIHAI EMINESCU” TÎRGU-MUREŞ
Tîrgu-Mureş, str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37, jud. Mureş
Telefon/Fax: 0365-882.694
E-mail: pedagogicmures@yahoo.com

MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie
al Liceului Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu”
din 29 septembrie 2017

1. Se aprobă ocuparea în regim de plata cu ora pe 60 de zile, începând cu data de 12
septembrie, a următoarelor posturi vacante:
1. Postul doamnei prof. Pop Svetlana (limba engleză)
2. Postul doamnei prof. Szalai Anca (matematică)
2. Se aprobă plata cu ora pentru personalul didactic în anul şcolar 2017-2018.
3. Se acordă recomandarea pentru înscrierea la concursul de selecţie a profesorilor metodişti
următoarelor persoane: Lobonţ Dorin, Prozan Mircea, Cerghedi Adriana, Szucher
Zsuzsanna, Kovacs Julia.
4. Se aprobă rectificarea bugetară venit local şi venituri proprii conform documentelor
prezentate de doamna contabil şef Vâjoi Dorina, anexate în documentele Consiliului de
Administraţie.
5. Se aprobă decontarea navetei pe luna august pentru dna administrator financiar Bartha
Ioana.
6. Se aprobă referatul de necesitate a domnului prof. Vita Csaba respectând încadrarea în
fondurile extrabugetare pe parcursul anului şcolar 2017-2018.
7. Se stabileşte un fond de garanţie în valoare de 100 de lei aplicat fiecărui elev din internat,
sumă care nu va fi înapoiată în cazul în care renunţă la cazarea din internat. Fondul asftel
colectat va acoperi cheltuielile de cazare aferente lunii mai 2018. Motivul acestei decizii este
numărul mare de eleve care părăsesc internatul, renunţând la contractul de cazare în lunile
de toamnă.
8. Se aprobă cele două cereri ale societăţii Impera Vending Group SRL care solicită închirierea
a câte 1 mp în clădirea internatului şi a şcolii pentru amplasarea a câte unui aparat de băuturi
calde.
9. Se aprobă repararea porţii principale de la intrarea în curtea şcolii conform ofertei din anexă
(ofertă de preţ nr. 188 din 22.09.2017).
10. Se aprobă testarea psihologică a personalului unităţii.
11. Se aprobă transformarea a 3 ore din plata cu ora în normă didactică pentru domnul prof.
Csifo Laszlo Lorand.
Preşedinte C.A.

Prof. Lobonţ Dorin-Cristian

