
 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

                      

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI  

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

 

HOTĂRÂREA NR 227 

din data de 20.01.2017 

 

         Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani întrunit în 

data de 20.01.2017 

    În conformitate cu : 

             -prevederile art. 15  din OMEN 4619/2014, emite următoarea : 

HOTĂRÂRE 

Art.1. Se validează concursul de ocupare a postului demuncitor calificat în urma raportului 

prezentat de către președintele comisiei de examen – prof. Humel Robert și se aprobă 

încadrarea domnului  Mureșan Alin, candidatul promovat în urma concursului începând cu 

data de 26.01.2017.   

Art.2. Se aprobă graficul examenelor de diferență  in perioada 01-03 februarie 2017pentru 

solicitarea transferurilor elevilor in perioada intersemestrială,conform anexei prezentei 

hotărari. 

Art.3. Se aprobă suma aferentă navetei cadrelor didactice și didactice auxiliare conform 
adresei 239/19.01.2017. 

Art.4. Se aprobă zile de concediu suplimentar cadrelor didactice auxiliare și personalului 

nedidactic conform art.29 din CCM la nivel județean și conform cererilor atașate prezentei 

hotarari. 

Art.5. Se aprobă modalitatile de recuperare a zilei de 23 ianuarie 2017 astfel:  

- pentru personalul didactic materia va fi recuperată pana la sfarsitul sem I și se va nota 

in condica orele recuperate. 

- pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic programul de lucru va fi prelungit 

zilnic cu doua ore pana la sfarsitul lunii ianuarie 2017 

Art.6. Se aprobă raportul comisiei de inventariere și al celei de casare inregistrat cu nr. 

5095/30.12.2016 

Art.7. Se aprobă cererea d-nei Ianeș Mărioara de punere la dispoziție a unei săli din cadrul 

scolii primare Dalja Mare in data de 03.02.2017 fără plată. 

Art.8. Se aprobă acordarea avizului  privind menținerea in activitate ca titular după varsta de 

pensionare a d-nei prof, Bolea Liliana. 

Art.9. Se aprobă avizarea dosarelor cadrelor didactice care au solicitat modificarea deciziei de 

titularizare in urma reorganizării rețelei școlare și inaitarea listei centralizatoare la ISJ 

Hunedoara. 



Art.10. Se aprobă acordarea calificativelor anuale pentru personalul nedidactic al unității in 

urma analizei fiselor de evaluare pentru anul calendaristic 2016,conform anexei prezentei 

hotarari. 

Art.11. Se aprobă suma transferurile la nivel gimnazial incepand cu sem al II lea conform 

cererilor anexate prezentei hotarari 

Art. 12. Prezenta hotărâre se aduce la cunostința celor interesati  și se afișează la avizierul 

unității și pe site-ul instituției. 

 

PREȘEDINTE C.A. 

 


