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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 6/13.10.2021 

 

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 13.10.2021,  

hotărăște: 

Art.1 Aprobarea cererii, înregistrată cu nr. 3934/11.10.2021, transmisă de Universitatea Danubius, prin care se 

solicită sprijinul în vederea închirierii a două săli, o sală de materiale și o sală de clasă pentru desfășurarea 

cursurilor, începând cu luna noiembrie 2021, pe o perioadă de 12 luni. 

Art. 2 Aprobarea cererii de transfer a elevei Mazuru Amalia Maria, de la Colegiul Economic ”O. Onicescu” 

Botoșani la Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani, formulată și transmisă de mama elevei, Mazuru Mihaela, 

înregistrată cu nr. 3859/4.10.2021.  

Art. 3 Aprobarea Bilanțului contabil la 30.09.2021, pentru finanțarea de șa bugetul local, conform Raport nr. 

3979/12.10.2021 și a Bilanțului contabil la 30.09.2021 pentru finanțarea de la bugetul de stat – ISJ, conform 

Raport nr. 3978/12.10.2021. 

Art. 4 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Chiș Simona pentru lunile iulie și septembrie 2021, în 

cuantum de 345,60 lei, conform referatelor nr. 2771/14.07.2021 și nr. 3828/30.09.2021. 

Art. 5 Aprobarea decontării navetei doamnei prof. Baida Maria pentru luna septembrie 2021, în cuantum de 

193,60 lei, conform referat nr. 3825/30.09.2021. 

Art. 6 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul unității de 

învătământ și compartimentul secretariat. 

Art. 7 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 La ședință au participat 9 membri din 9. 

 Toate hotărârile Consiliului de administrație din data de 13.10.2021 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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Prof. Achihăiței Mihaela-Cornelia 

 


