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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

Nr. 4765/17.12.2021 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 14/17.12.2021 

 

Consiliul de administrație al Liceului ”Alexandru cel Bun” Botoșani, conform OMEN nr. 

4619/2014, cu modificările și completările ulterioare și OMEN nr. 5154/2021, în baza procesului-

verbal al ședinței din data de 17.12.2021, nr. 4610/17.12.2021, 

 

hotărăște: 

Art.1 Reînnoirea contractului de muncă, începând cu 12.01.2022, pentru doamna Pînzariu Maria, 

angajată pe perioadă determinată, pe postul de îngrijitoare, în locul doamnei Sistar Eugenia, 

pensionată pe caz de boală cu revizuire anuală. 

Art. 2 Aprobarea Proiectului de buget pentru 2022 și 2023-2024, înregistrat cu nr. 4757/17.12.2021. 

Art. 3 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Chiș Simona pentru luna decembrie 2021, în 

cuantum de 187 lei, conform referatului nr. 4635/10.12.2021  

Art. 4 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Baida Maria pentru luna decembrie 2021, în 

cuantum de 285,60 lei, conform referat nr. 4674/14.12.2021. 

Art. 5 Aprobarea neacordării bursei profesionale aferente lunii decembrie 2021, pentru un număr 

de 5 elevi din clasa a XI-a profesională, conform referatului realizat de comisia de monitorizare a 

bursei profesionale, înregistrat cu nr. 4704/15.12.2021. Lista cu beneficiarii bursei profesionale 

pentru luna decembrie 2021 este anexă înregistrată cu nr. 4705/15.12.2021. 

Art. 6 Aprobarea cererii elevului Leancă Andrei Marius din clasa a XI-a D, prin care solicită 

nefrecventarea orelor de religie, întrucât aparține unei alte confesiuni, cu obligația efectuării orei de 

curs la bibliotecă. 

Art. 7 Validarea rezultatelor concursului de ocupare a postului de paznic, desfășurat în data de 

16.12.2021. 

Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul unității 

de învătământ și compartimentul secretariat. 

Art.9 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la 

dosarul hotărârilor adoptate. 

 La ședință au participat 13 membri din 13. 

 Toate hotărârile Consiliului de administrație din data de 17.12.2021 au fost adoptate cu 

respectarea prevederilor art. 93 și art. 96 alin. (8) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările 

ulterioare. 
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