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HOTĂRÂREA nr. 26/09.09.2016
privind amânarea aprobării Regulamentului de Organizare și Funcționare al

instituției și a Regulamentului intern al instituției

Consiliul  de  Administrație  al  Colegiului  Național  „Nicolae  Titulescu”,  întrunit  în
ședință ordinară astăzi, 09.09.2016,  

AVÂND ÎN VEDERE: 
- prevederile Legii Educației Naționale/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile  Regulamentului  de  organizare  și  funcționare a  unităților  de  învățământ

preuniversitar, aprobat prin OMEN nr. 5115/ 2014; 
- Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație, aprobat

prin OMEN nr. 4619/ 2014,
- Prevederile  art.  12,  pct.  b  din  Metodologia  privind  organizarea  și  desfășurarea

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar;

în  temeiul  art.  22,  alin.  (4)  și  art.  32  din  ROFUIP/  2014  și  a  art.  15,  alin.  1,  din
Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație,

HOTĂRĂȘTE:
- Au fost  propuși  și  votați  ca  membri  în  comisia  de  evaluare  a  candidaților  pentru

funcțiile  de  director  și  director  adjunct  dna  prof.  Abramescu  Simona  și  dl.  prof.
Budoiu Ion;

- Autoritățile  administrației  publice  locale,  Comitetul  reprezentativ  al  părinților  și
Consiliul Școlar al Elevilor în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin în contextul
art. 12, pct. b din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru
ocuparea  funcțiilor  de  director  și  director  adjunct  din  unitățile  de  învățământ
preuniversitar, respectiv desemnarea reprezentanților proprii în comisia de concurs;

- Ședințele cu părinții se vor face în perioada 19 – 20 septembrie 2016, iar întâlnirea
Comitetului Reprezentativ al Părinților va avea loc în data de 21 septembrie 2016.
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de direcțiune și va fi comunicată tuturor

celor în drept, prin grija secretarului Consiliului de Administrație.

Director,                                                                                                          Secretar C.A.,
Prof. Victoria VOICU                                                                                 Prof. Marian DOBRESCU
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