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Consiliul de Administra

Consiliul de Administra
din data de 13.12.2017,

În conformitate cu prevederile Legii Educa
completările ulterioare, ale Regulamentului
învățământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 și ale OMEN nr. 
4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei
administrație din unitățile de învățământ

ART. 1 Se aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2018

ART. 2 Se discuta situatia de la Clasa pregatitoare B

ART. 3 Se aproba transferuri in si din

ART. 4 Se hotaraste ca sumele alocate de catre DGAPI pentru studii de fezabilitate in
vederea reabilitarii cladirii unitatii si construirii salii de sport nu pot fi cheltuite de catre
CNER deoarece atat cladirea cat si terenul nu se afla
administrarea DGAPI, entitatea care are calitatea de a efectua astfel de cheltuieli.

Președintele Consiliului de Administra
Director,
Prof. Penciu Robertino
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Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Emil Racoviță”
Hotărârea nr. 34 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național ”Emil Racoviță”, întrunit în ședința 

În conformitate cu prevederile Legii Educației nr. 1/2011, cu modificările si 
completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de  

țământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 și ale OMEN nr. 
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a

ție din unitățile de învățământ preuniversitar,

HOTĂRĂȘTE: 

aproba planul de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019

discuta situatia de la Clasa pregatitoare B

transferuri in si din unitatea scolara.

ca sumele alocate de catre DGAPI pentru studii de fezabilitate in
vederea reabilitarii cladirii unitatii si construirii salii de sport nu pot fi cheltuite de catre
CNER deoarece atat cladirea cat si terenul nu se afla in patrimoniul acesteia ci sunt in
administrarea DGAPI, entitatea care are calitatea de a efectua astfel de cheltuieli.

Consiliului de Administrație,  Secretar Consiliul de Administra
Director,

Prof. Vlad Marinela
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țional ”Emil Racoviță”

ție al Colegiului Național ”Emil Racoviță”, întrunit în ședința 

ției nr. 1/2011, cu modificările si 
și funcționare a unităților de  

țământ preuniversitar, aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 și ale OMEN nr. 
și funcționare a consiliului de

ca sumele alocate de catre DGAPI pentru studii de fezabilitate in
vederea reabilitarii cladirii unitatii si construirii salii de sport nu pot fi cheltuite de catre

in patrimoniul acesteia ci sunt in
administrarea DGAPI, entitatea care are calitatea de a efectua astfel de cheltuieli.

Secretar Consiliul de Administrație,

Prof. Vlad Marinela


