MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE SI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE BĂLCESCU” VOLUNTARI
B-dul Voluntari nr. 94 – 98 Voluntari, jud. Ilfov
Tel. : 031 / 437 81 50; Fax : 031 / 437 81 51
e-mail : liceulnicolaebalcescu@yahoo.com

DECIZIA NR. 169 / 05.12.2016
privind constituirea CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
În temeiul:

:

- Prevederilor Metodologiei – Cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie
din unitatile de invatamant preuniversitar aprobata prin OMECS nr. 4621/23.07.2015, pentru
modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de
administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin OMEN nr. 4619/2014
- prevederilor art.96 alin (2) din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Având în vedere:
- adresa nr.27506/25.11.2016 a Primăriei Oraşului Voluntari privind desemnarea
reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie
- procesul verbal nr.3308/20.09.2016 al Consiliului Elevilor privind desemnarea reprezentantului
elevilor în Consiliul de Administraţie
- procesul-verbal nr. 3336/22.09.2016 al Consiliului reprezentativ al părinţilor privind
desemnarea reprezentantului părinţilor în Consiliul de Administraţie
- procesul-verbal al şedinţei Consiliului Profesoral din data de 08.09.2016, privind desemnarea
reprezentanţilor profesorilor în Consiliul de Administraţie
- hotărârea Consiliului de administratie nr. 58 din data de 05.12.2016, consemnată în registrul
de procese-verbale,
Directorul Liceului Tehnologic „ Nicolae Bălcescu” Voluntari, Ilfov, numit prin Decizia ISJ
Ilfov nr. 633 / 24.08.2016 emite următoarea :
DECIZIE :
Art.1. Se reorganizează la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 2016-2017,
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE în urmatoarea componenta:
:
 Preşedinte – ANGHEL ROXANA-ELENA – director
 Membri – BUSTAN DANIELA – profesor
- URZICEANU MARIANA – profesor
- MIRILĂ AURELIA-DANIELA – profesor
-- DUMITRU MĂDĂLINA - IOANA -reprezentant primar
- TOMA NINEL - reprezentantul Consiliului Local
- BARBU MIHAI - reprezentantul Consiliului Local
- LASCĂR GEORGETA – reprezentant al părinţilor
- GHEORGHE EMILIA-GEORGIANA – reprezentant al elevilor
Observator sindicat – PERSICANU SIMONA-MARIA
Art. 2 Presedintele consiliului de administratie invita in scris, cu 72 de ore inainte de
data sedintei, membrii consiliului de administratie si observatorii, care nu fac parte din
personalul scolii.
Art. 3 La sfarsitul fiecarei sedinte a consiliului de administratie, toti membrii si invitatii,
daca exista, au obligatia sa semneze procesul-verbal, incheiat cu aceasta ocazie.
Art. 4 Procesele-verbale se scriu in „Registrul de procese-verbale ale consiliului de
administratie”, care se inregistreaza in unitatea de invatamant pentru a deveni document oficial,
se leaga si se numeroteaza.

Art. 5 Registrul de procese-verbale ale consiliului de administratie este insotit de dosarul
anexelor proceselor-verbale. Cele doua documente oficiale, se pastreaza in biroul directorului,
intr-un fiset securizat, ale carui chei se gasesc la presedintele si secretarul consiliului de
administrație.
Art. 6 Prezenta decizie se incredinteaza membrilor comisiei de catre serviciul secretariat din
cadrul institutiei publice
DIRECTOR,
Prof.Anghel Roxana-Elena

