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Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare,
din data de 30.08.2021 adoptă
HOT ĂRÂREA nr. 40

În temeiul Deciziei inspectorului şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Maramureş nr. 2691 / 31.08.2020, 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.1/20 11, cu modificările şi
completări le ulterioare;
În baza ordinului 4619/22.09.2014, pentru aprobarea Metodologiei - cadru de
organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar;
Conform articolelor 131 şi 131, alineatele 1 şi 2 din R.O.F.U.I.P.;
Văzând Procesul-verbal al Consiliului de administraţie din data de 30.08.2021,
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 30.08.2021, în baza voturilor exprimate şi consemnate în
procesul-verbal de şedinţă, adoptă următoarea hotărâre:

1. Se aprobă eliberarea de duplicate acte de studii după cum urmează: diplomă de

bacalaureat, certificat de absolvire a liceului, certificat de competenţe la limba şi literatura
română, certificat de competenţe digitale, certificat de competenţe într-o limbă de circulaţie
internaţională şi atestat de competenţe profesionale elevei Ţ.I.L., respectiv diplomă de
absolvire a învăţământului gimnazial elevului CA.D., ambii având al doilea prenume scris
greşit pe actele de studii iniţiale.
2. Se aprobă cererea nr. 1378/24.08.2021 de acordarea concediului fără plată pentru
doamna profesoară P.R.
3. Se aprobă Comisia pentru examenele de diferenţă şi datele la care acestea vor fi
susţinute, conform art. 130 şi 131, alineatele 1 şi 2 din R.O.F.U.I.P.
4. Se aprobă transferul următorilor elevi:
T.P., de la Şcoala Internaţională, în clasa a VI-a A, C.N.V.L.
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J.L., de la Şcoala Gimnazială "N. Iorga", în clasa a VI-a B, C.N.V.L.
L.B., de la Colegiului Naţional "Gh. Şincai", în clasa a X-a E, C.N.V.L.
C.B., de la Liceul Teoretic "E. Racoviţă", în clasa a X-a G, C.N.V.L.

L.c., de la Liceul

Teoretic "E. Racoviţă", în clasa a X-a G, C.N.V.L.

5. Se aprobă numirea doamnei M.P. ca responsabil care coordonează activităţile de
prevenire a infecţiei cu Sars-COV -2 la nivelul unităţii de învăţământ.

Secretarul
Consiliului de administraţie,
director, praf.
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