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    LICEUL  „ALEXANDRU CEL BUN” 
                      BOTOŞANI 

 

Nr. 3722/24.09.2021 

 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE nr. 3 

 

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 24.09.2021,  

hotărăște: 

Art.1 Aplicarea scenariului nr. 1 de organizare și desfășurare a cursurilor  în unitatea de învățământ, pentru 

săptămâna 27.09.2021 – 01.10.2021, în conformitate cu prevederile ordinului comun MEC și MS nr. 

5196/03.09.2021 și nr. 1756/03.09.2021, care prevede participarea zilnică cu prezența fizică a tuturor 

antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor 

normelor de protecție. 

Art. 2 Suspendarea cursurilor față în față și trecerea în online a clasei a XII A pentru o perioadă de 14 zile de 

la data ultimului contact (17.09.-30.09.2021), ca urmare a depistării pozitive în urma testării Sars Cov 2 a 

elevei Ciuntu Larisa,în data de 20.09.2021. 

Art. 3 Suspendarea cursurilor față în față și trecerea în online a clasei X B pentru o perioadă de 14 zile de la 

data ultimului contact (22.09.-05.10.2021), ca urmare a depistării pozitive în urma testării Sars Cov 2 a elevei 

Furtună Mădălina, în data de 22.09.2021. 

Art. 4 În perioada de suspendare a cursurilor cu prezență fizică, se va dispune realizarea următoarelor 

activităţi obligatorii:  

a) curăţenia şi aerisirea clasei;  

b) dezinfecţia generală și nebulizarea clasei 

Art. 5 Aprobarea cererii nr. 3515/16.09.2021 a elevei Zaharia Camelia, clasa a IX-a, pentru efectuarea orelor 

online, fiind mama unui copil de 5 luni, în situație de risc. 

Art. 6 Aprobarea cererii nr. 3613/21.09.2021 a elevei Lungu Denisa, clasa a IX-a, pentru efectuarea orelor 

online, fiind mama unui copil de câteva săptămâni, în situație de risc. 

Art. 7 Aprobarea cererii nr. 3238/30.08.2021 a doamnei Bursuc Mina, mama elevei Bursuc Anda - Elena din 

clasa a XII-a B, de retragere de la cursuri. 

Art. 8 Aprobarea cererii nr. 3422/10.09.2021 a doamnei Purice Tatiana, mama elevei Purice Irina din clasa a 

IX-a, de transfer de la Liceul ”Dimitrie Negreanu” Botoșani. 

Art. 9 Aprobarea referatului înaintat conducerii de către contabil – șef Cojocariu Iulia, prin care solicită 

achiziționarea unei mașini de spălat rufe de 9 kg pentru spălătoria liceului. Achiziționarea se va face din 

venituri proprii și reprezintă o măsură necesară de îmbunătățire a condițiilor din spălătoria liceului, 

răspunzând recomandărilor făcute de reprezentanții DSP la controlul efectuat în data de 15.09.2021, prin 

procesul – verbal de constatare nr. 3507/15.09.2021. 

Art. 10 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul unității de 

învătământ și compartimentul secretariat. 

Art. 11 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 24.09.2021 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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