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HOTĂRÂREA nr . 26 din  23.10.2020 

privind stabilirea datei concursului de Contabil șef (administrator financiar I S) și  

numirea comisiilor: 

                -Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a postului vacant de 

Contabil șef (Administrator financiar I S);  

               -Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Contabil șef (Administrator financiar I S) ; 

   

    Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință  

în data de 23.10.2020      

 în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

  

având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentului de organizare şi funcţionare; 

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice; 
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HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1. Se stabilește data concursului pentru ocuparea postului vacant de Contabil șef (Administrator 

financiar I S), 27.11.2020; 

Art. 2.  Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ: Comisia pentru organizarea și desfășurarea 

concursului de ocupare a postului vacant de Contabil șef (Administrator financiar I S),   

în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: ec. Doja Raluca – director economic la Primăria Comunei Florești;  

 Membri: -      Hiriș Manuela – contabil șef la Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj Napoca, 

-  Brie Bianca-Lucia – contabil șef la Liceul cu Program Sportiv Cluj  

            Secretar: Morar Liana-Daniela – secretar șef la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

 

-Comisia pentru soluționarea contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de        

Contabil șef (Administrator financiar I S), în următoarea componenţă: 

 Preşedinte: Rapas Luminița-Cristina – Inspector asistent – Direcția economică Primăria Florești; 

 Membri: -Vesa Felicia – Contabil șef – Grădinița cu Program Prelungit Florești; 

     -Marcu Alexandru – Contabil șef – Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești; 

    Secretar: Morar Liana-Daniela – Contabil șef – Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești; 

Art. 3. Sarcinile comisiei sunt cele prevăzute de normele legale în vigoare. 

Art. 4 – Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 5 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana                     prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 27 din  23.10.2020 

privind aprobarea planificării concediului de odihnă pentru pesonalul didactic 

 pe anul școlar 2020-2021, iar pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pe anul 2020 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 23.10.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin.1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, ROFUIP 2020, anexă ordinului nr. 5447/2020; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă planificarea concediului de odihnă pentru personalul didactic pentru anul școlar 2020-2021, 

iar pentru pesonalul didactic-auxiliar și nedidactic pentru anul 2020;  

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 28 din  23.10.2020 

privind aprobarea burselor pe semestrul I,  an școlar 2020-2021, pentru elevii  

Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 23.10.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 5 (alin.1) din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, ROFUIP 2020, anexă ordinului nr. 5447/2020; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă bursele pe semestrul I, an școlar 2020-2021, din totalul de 27 de dosare, s-au aprobat doar 

24, iar 3 dosare au fost respinse pentru că s-a depășit venitul; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 9 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 29 din  12.11.2020 

privind modificarea componenței Consiliului de Administrație,   

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 12.11.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 18 și art. 19 – Titlului III, Capitolul 2 – Consiliul de administrație din Regulamentul de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C. nr. 5447/31.08.2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se modifică componența Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, 

de la 9 membri la 13 membri, astfel: 

prof. Feneșan Mirela-Dana – director  

prof. înv. primar Andreica Daciana-Maria – director adjunct 

Socaci Raluca-Maria – reprezentantul primarului 

Cristolțan Camelia-Anamaria – reprezentantul Consiliului local 

Crișan Gabriel – reprezentantul Consiliului local 

Laar Andras-Levente – reprezentantul Consiliului local 

prof. înv. primar Chindriș Mia-Ancuța – cadru didactic 

prof. înv. primar Leordean Alina-Camelia – cadru didactic 

prof. înv. primar Lepșa Adela-Carmen – cadru didactic 

prof. Pereat Ioan-Cornel – cadru didactic  

Butanu Claudia – reprezentantul părinților 

Rus Andreea – reprezentantul părinților 

Toșa Anamaria – reprezentantul părinților 

Brânzei Daniela – liderul de sindicat  
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Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 30 din  12.11.2020 

privind constituirea Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității  ,   

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 12.11.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se constituie componența Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității al Liceului Teoretic 

„Dumitru Tăuțan” Florești, în următoarea componență: 

Președinte: prof. înv. primar Nechita Ana 

Membri: prof. înv. primar Verdeș Lavinia-Ioana 

    prof. înv. primar Bogdan Iulia-Mioara 

    prof. înv. primar Radu Irina-Olguța 

    prof. Lăpuștea Laura-Doina  

    bibliotecar Marc Hajnal 

    consilier local Sălcudean Camelia 

    reprezentantul părinților Arsenie Ciprian 

    reprezentantul minorităților Lacatoș-Iancu Alina 

 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 
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Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 31 din  12.11.2020 

pentru aprobarea PDI  

 

  Consiliul de administrație al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan”, întrunit în ședință în  

data de 12.11.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă PDI-ul ce are in vedere dezvoltarea unității în perioada 2020 – 2024. 

Art. 2 Consultarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea proiectului este in sarcina echipei de proiect. 

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul unității de 

învătământ și echipa de proiect. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof. înv. primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 32 din  12.11.2020 

pentru aprobarea Planului managerial  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești  

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 12.11.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice 

- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă Planul managerial ce are în vedere dezvoltarea unității în anul școlar curent conform PDI; 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul unității;  

Art. 3 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof. înv. primar Pop Maria 

 

     

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 33 din  12.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești  

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 12.11.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice 

- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ordine interioară (R.O.I.); 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof. înv. primar Pop Maria 

 

     

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 34 din  12.11.2020 

pentru aprobarea Regulamentului de ordine și funcționare a unității de învățământ 

Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești  

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 12.11.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice 

- art. 97 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de ordine și funcționare  a unității de învățământ Liceul Teoretic „Dumitru 

Tăuțan” Florești (R.O.F.U.I.); 

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof. înv. primar Pop Maria 

 

     

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr . 35 din  26.11.2020 

privind validarea rezultatelor pentru concursul de Administrator patrimoniu I S 

 a dlui Tămaș Radu-Gabriel și încadrarea acestuia pe durată nedeterminată începând cu data de 

01.12.2020 

   

Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședința  

în data de 26.11.2020 

             

în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se valideaza rezultatele concursului pentru ocuparea postului de ADMINISTRATOR PATRIMONIU  

I S  a dlui Tămaș Radu-Gabriel, obținând punctajul 87,72 puncte, conform centralizatorului cu rezultate, care 

face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof.înv.primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



 

                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
                      407280 Floreşti, Str. Carpați, Nr.10, Jud. Cluj 

                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr . 36 din  26.11.2020 

privind validarea rezultatelor pentru concursul de Muncitor calificat I  

și încadrarea acestuia pe durată nedeterminată începând cu data de 01.12.2020 

   

Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședința  

în data de 26.11.2020 

             

în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se valideaza rezultatele concursului pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT  I   a dlui 

MORAR VASILE, obținând punctajul de 100 puncte, conform centralizatorului cu rezultate  

nr. 473/17.11.202, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof.înv.primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



 

                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
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HOTĂRÂREA nr . 37 din  26.11.2020 

privind validarea rezultatelor, a 2 posturi, pentru concursul de Îngrijitor a doamnelor  

Popa Lucia și Oltean Maria 

și încadrarea acestora pe durată nedeterminată începând cu data de 01.12.2020 

   

Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședința  

în data de 26.11.2020 

             

în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice  

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 având în vedere prevederile: 

- OMEC nr. 5447 / 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar;  

- Regulamentul intern emis în baza Codului Muncii; 

- Art. 10, Art. 11, Art. 12 din Codul Muncii aprobat prin Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003, cu completările 

şi modificările ulterioare; 

-HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor 

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor 

de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. Se validează rezultatele concursului pentru ocuparea a 2 posturi de ÎNGRIJITOR  a doamnelor: POPA 

LUCIA-IONELA , obținând punctajul de 9,66 puncte și OLTEAN MARIA, obținând punctajul de 100 puncte, 

conform centralizatorului cu rezultate, care fac parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către director si Compartimentul 

Secretariat din cadrul Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești. 

Art. 3 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Președinte Consiliu de Administratie,      Secretar, 

prof. Feneșan Mirela-Dana      prof.înv.primar Pop Maria 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 

 



                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 
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HOTĂRÂREA nr. 38  din  10.12.2020 

privind aprobarea proiectului planului de școlarizare  

 pentru anul școlar 2020-2021,  

la Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 10.12.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021, la Liceul Teoretic ”Dumitru 

Tăuțan” Florești;  

Art. 2 Prezenta Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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                                                                MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII 

                       INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ 

 

                          LICEUL TEORETIC „DUMITRU TĂUȚAN” FLOREŞTI 
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                         E-mail: ldumitrutautan@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 39  din  10.12.2020 

privind aprobarea decont transport pentru personalul didactic, pe luna noiembrie 2020,  

al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 30.09.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, din Ordinul nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă decont transport pentru personalul didactic, pe luna noiembrie 2020, astfel: 

1. Crainic Diana-Nicoleta- prof. înv. primar – Liceul Teoretic „D. Tăuțan” Florești – (29 RON); 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 40 din 10.12.2020 

privind aprobarea a 10 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentare  

pentru pesonalul didactic auxiliar și nedidactic  

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 10.12.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă 10 zile lucrătoare de concediu de odihnă suplimentare pentru personalul didactic auxiliar și 

nedidactic;  

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 41 din 10.12.2020 

privind aprobarea planificării concediului de odihnă  

pentru pesonalul didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2021 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 10.12.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se aprobă planificarea concediului de odihnă pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru 

anul 2021;  

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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HOTĂRÂREA nr. 42 din 10.12.2020 

privind prezentarea ofertei de CDȘ, pentru anul școlar 2021-2022 

 

  Consiliul de administratie al Liceului Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, întrunit în ședință în 

data de 10.12.2020 

            în temeiul: 

- Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice; 

- Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

 având în vedere prevederile: 

- art. 15 din Metodologia – cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de 

învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014, cu modificările și 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 Se prezintă oferta CDȘ pentru anul școlar 2021-2022; 

Art. 2 Prezența Hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a hotărârilor C.A. și se păstrează la dosarul 

hotărârilor adoptate. 

 

 

Presedinte Consiliu de Administratie,             Secretar, 

prof. dir. Feneșan Mirela – Dana     prof. înv. primar Maria Pop 

 

Voturi 

- pentru: 13 

- abțineri: 0 

- împotrivă: 0 

 

       Elaborat in 1 (unul) exemplar 

Ex. 1/1 
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