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Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare,

din data de 3.09.2021 adoptă

HOTĂRÂREA nr. 41

În temeiul Deciziei inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean

Maramureş nr. 1536 / 18.08.2021, privind numirea în funcţia de director a doamnei prof.

Bogdan Camelia-Laura, prin detaşare în interesul învăţământului;

În baza art. 94 alin.(2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi

completările ulterioare;

În baza ordinului 4619/22.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de

organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ

preuni versi tar;

Văzând Procesul-verbal al Consiliului de administraţie din data de 3.09.2021,

redactat în registrul de procese verbale al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu", Baia Mare,

Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare,

întrunit la data de 3.09.2021, în baza voturilor exprimate şi consemnate în

procesul-verbal de şedinţă, adoptă următoarea hotărâre:

1. Se aprobă plata cu ora conform machetei expediate Comisiei de mobilitate de la

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş.

2. Se aprobă numirea diriginţilor la clasele de început de ciclu şcolar şi la cele rămase

fără diriginţi, după cum urmează:

prof. P.M., la clasa a V-a A

prof. P.I., la clasa a V-a B
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prof. F.J., la clasa a IX-a A

prof. Re., la clasa a IX-a B

prof. M.A., la clasa a IX-a C

prof. S. T.D., la clasa a IX-a D

prof. C.M., la clasa a IX-a E

prof. D.A., la clasa a IX-a F

prof. S.H., la clasa a VI-a B

prof. F.A., la clasa a XI-a D, până la întoarcerea la catedră a dnei. prof. M.C.

3. Se aprobă oferta pe medicina muncii depusă de Cabinet doctor S.L.

4. Se aprobă cererea formulată de B.E., cu respectarea măsurilor impuse de legislaţia în

vigoare privind infecţia cu virusul Sars-COV -2.

Preşedintele Secretarul

Consiliului de administraţie,

Prof.A~
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