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MINISTERUL
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE

Hotărâri ale Consiliului de Administraţie
al Liceului Vocaţional Pedagogic „Mihai Eminescu”
din 5 aprilie 2017

1.

Se aprobă măsurile propuse de Consiliul Profesoral privind optimizarea procesului
didactic în urma rezultatelor simulării examenului național de bacalaureat, prezentate în
anexa hotărilor Consiliului de Administrație.

2.

Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru prof. Csiki Huba, prof. Hugyes
Katalin și Bartha Ioana pe lunile februarie și martie.

3.

Se aprobă cheltuielile de participare la ONSS în suma de 515,2 lei pentru participarea la
etapa zonală, desfășurată în localitatea Toplița, a echipei de volei feminin a liceului conform
adresei nr. 1839/10.03.2017.

4.

Se aprobă suma de 200 lei pentru achiziționarea de medicamente pentru dulapul de
urgență a cabinetului medical, conform cererii depuse de d-na dr. Gabriela Rus în data de
28.03.2017.

5.

Se aprobă achiziționarea în regim de urgență a unui tensiometru medical pentru cabinetul
școlar, conform cererii depuse de d-na dr. Gabriela Rus în data de 4.04.2017.

6.

Se stabilește mandatarea d-lui Nicolae Matei, administrator patrimoniu, pentru
rezolvarea unor puncte din cererea cu privire la reparații și dotări ale cabinetului medical
depusă de d-na dr. Gabriela Rus în data de 16.03.2017.

7.

Se avizează planul de investiții la bucătărie, constând în achizitionarea unui frigider și a
unui aparat de curățat cartofi.

8.

Se aprobă confecționarea mobilierului pentru bibliotecă, hol școală (dulap cărți) și
dotarea unei camere de internat cu 2 dulapuri, conform specificațiilor din anexa hotărilor
Consiliului de Administrație.

9.

Se stabilește comisia pentru obținerea atestatului pentru predarea limbii engleze la clasele
I-IV pentru absolvenții profilului pedagogic și comisia pentru obținerea atestatului de
competență lingvistică pentru absolvenții clasei cu studiu intensiv Limba Engleză ce va fi
propusă Inspectoratului Școlar Județean Mureș:
vicepreședinte – director profesor Lobonț Dorin,
secretar – responsabil comisie metodică, prof. Komer Erika,
evaluatori: prof. Sâncelean Andreea
prof. Szabo Zsuzsanna.

10.

Se validează raportul privind starea și calitatea învățământului în semestrul I.
Preşedinte C.A.

Prof. Lobonţ Dorin-Cristian

