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 9 februarie 2017

-

Se aprobă cererile de transfer ale elevilor: Vida Zsolt, Bogdea Cristina-Maria, Cărburean
Laura-Diana, Lumperdean Mălina-Simona, Bolog Rareş-Ioan, Kiss Adrienn.

-

Se aprobă proiectul de încadrare cu personal didactic pentru anul școlar 2017-2018: un
număr de 47,15 posturi didactice, 10 posturi didactic auxiliar și 15 posturi nedidactic, un
total de 72,15 posturi.

-

Se validează raportul privind starea și calitatea educației și promovarea măsurilor
ameliorative – semestrul I. S-au propus măsuri care vor fi cuprinse în proiectarea
activității pe semestrul al II-lea (ex. pregătiri ale elevilor pentru examenele naționale,
pregătirea elevilor cu dificultăți de învățare, pregătirea absolvenților de clasa a XII-a
pentru examenul de titularizare).

-

Se aprobă tematica Consiliului de administraţie pentru semestrul al II-lea.

-

Se acordă calificativele personalui nedidactic pentru anul calendaristic 2016:
Cătană Eugenia

FB

Cismaş Maria

FB

Tătaru Ana

FB

Muntean Ana

FB

Maier Vasile

FB

Mate Ferenc

FB

Varga Emil

FB

Bucur Ioan

FB

Kozma Gyula

FB

Fărcaş Aurelia

FB

Torok Eszter

FB

Bucur Maria

FB

-

Bordaş Maria

FB

Cătană Tatiana – Ana

FB

Kozma Emese

FB

Moldovan Teodor

FB

Fărcaş Mihaela

FB

Se aprobă situaţia inventarului / Raportul comisiei de casare. Se propun spre casare obiecte
de inventar de la bucătărie, spălătorie, cantină, administraţie, laboratoare şi cabinet din
şcoală precum şi cărţi din inventarul bibliotecii. Se lasă la latitudinea catedrei de Limba şi
literatura română care dintre cărţile propuse să fie casate.

-

Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru prof. Csiki Huba, prof. Hugyes
Katalin şi Bartha Ioana pe lunile decembrie şi ianuarie.

-

Se aprobă constituirea comisiei de mobilitate la nivelul unităţii de învăţământ pentru anul
şcolar 2017-2018 cu următoarea componenţă: preşedinte comisie – prof. Radu CarmenSilvia, membrii – prof. Vita Csaba, prof. Szalai Anca-Ramona, prof. Kommer Erika.

-

Se aprobă continuarea muncii după împlinirea vârstei de pensionare, dar nu mai mult de trei
luni, pentru următoarele persoane: Bucur Ioan, Muntean Ana, Todok Eszter.

-

Se aprobă cererea depusă de Impera Vending Group SRL privind închirierea a doi metri
pătraţi în incinta unităţii pentru amplasarea unui număr de două automate de băuturi calde
începând din data de 01.02.2017.

-

Se aprobă plata cu ora pentru cadrul didactic calificat Filip Laura Maria.

-

Se stabileşte utilizarea resurselor extrabugetare conform planului operaţional din P.D.I.

-

Se stabileşte, pentru semestrul al II-lea, taxa de 8 lei – masă pentru grădiniţă.

-

Se hotărăște mandatarea domnului director Lobonț Dorin pentru formularea unui răspuns
cererii nr. 98 din 01.02.2017 depuse de familia Danciu, în calitate de părinți ai elevei Danciu
Ștefana-Maria din clasa a XII-a B.

Preşedinte C.A.
Prof. Lobonţ Dorin

