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HOTĂRÂREA nr. 7 /23 aprilie 2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, numit în
conformitate cu art.96 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011- a Educaţiei Naţionale prin decizia Colegiului
Pedagogic nr.1155/35/2016, reunit în şedinţa din data de 23 aprilie 2018 conform art.10 şi art.11 din
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar,

Având în vedere necesitatea de:
- Referat Comisie de mobilitate pentru acordarea/neacordarea avizului directorului pentru

ocuparea unui post vacant de pedagogie solicitat de doamna Ghinea Angelica Gica;
- Stabilirea datei/perioadei de recuperare a zilei libere de 30 aprilie 2018;
- Cererea doamnei Ristea Carmen de preluare a materialului lemnos fără valoare în

contabilitate;
- Solicitarea Asociației Părinților de ocupare a unui spațiu;
- Solicitarea de ocupare a posturilor vacante prin transfer între unități bugetare în conformitate

cu art 32 din Legea nr.153/2017.
Baza legală pentru activitatea propusă:

 Legii nr.1/5 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 207/12 aprilie 2018 privind stabilirea zilei de 30 aprilie ca zi liberă;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
Având în vedere art.14 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin Ordinul MECŞ nr. 4621/23 iulie 2015, emite
prezenta

H O T ĂR Â R E

Art.1 Consiliul de Administraţie al Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit în şedinţă
în data de 23 aprilie 2018, hotărăşte:

1. Nu se acordă avizul directorului pentru ocuparea postului vacant de profesor de pedagogie
în anul școlar 2018-2019 de către doamna Ghinea Angelica Gica deoarece nu îndeplinește
criteriile stabilite;

2. Ziua liberă din data de 30 aprilie 2018 se recuperează în perioada 7-11 mai 2018 prin
prelungirea programului de lucru;

3. Se aprobă cererea doamnei Ristea Carmen de preluare a materialului lemnos, fără valoare
în contabilitate, care rezultă din dezafectarea părții de internat intrat în reabilitare;

4. Se aprobă solicitarea de ocupare a unui spațiu prin încheiarea contractului de comodat cu
Asociația Părinților din cadrul Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași;

5. Aprobarea cererii de pensionare a doamnei Silian Elena și ocuparea prin transfer a
postului vacant în temeiul art.32, lit a din Legea nr.153/2017;

6. Aprobarea transferului pentru postul de administrator patrimoniu în temeiul art.32, lit a
din Legea nr.153/2017
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Art.2 Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărârea.
Art.3 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori

indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul

unităţii.
Art.5 Hotărârile Consiliului de administraţie pot fi contestate  la instanţa de contencios administrativ

conform art.14 alin.4 din  Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar.

Preşedinte CA,
Prof. Mihaela Ungureanu

Întocmit,
Secretar CA, Daniela Mihăilă

Total membri 9
Prezenți 6
Pentru 6
Împotrivă 0
Abțineri 0


