
 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

 

“MIHAI EMINESCU” PETROȘANI  

MINISTERUL 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 273 

din data de 30.09.2019 

Consiliul de Administrație al Colegiului Național Mihai Eminescu Petroșani întrunit în data de 

30.09.2019 

În conformitate cu : 

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

HOTĂRÂRE 

Art.1. Membrii CA aprobă referatul de necesitate cu nr. 2649/20.09.2019 privind achiziţionarea 

unor materiale sportive pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi sport. 

Art.2. Se aprobă încetarea contractului de închiriere cu S.C. Delicii Dafinescu SRL pentru 

spaţiul comercial situat în sediul Şcolii Gimnaziale “Avram Stanca” Petroşani începând cu data 

de 05.09.2019.  

Art.3. Se aprobă cererea cu numărul 2506/16.09.2019 privind emiterea de vouchere de vacanţă 

pentru anul 2019 a doamnei profesor Stelli Ioana. 

Art.4.  Se aprobă în unanimitate tarifele de închiriere pentru sala de sport, sala de festivităţi şi a 

sălilor de clasă în afara programului şcolar, la aceleaşi tarife ca şi în anul trecut şcolar. 

Art.5.  Se aprobă cererea cu numărul 2444/10.09.2019 a domnului profesor Kandut Cosmin 

Gabriel, preşedinte al S.C. Şcoala de Fotbal “Damian Militaru” privind închirierea sălii de sport 

la un preţ de 30 ron/h. 

Art.6.  Se aprobă referatul de necesitate cu numărul 2823/20.09.2019 privind achiziţionarea de 

cărţi geografice în scopul bunei desfăşurări a orelor de geografie. 

Art.7.  Se respinge cererea cu numărul 2822/30.09.2019 privind modificarea orarului la secţia 

maghiară. 

Art.8.  Se respinge cererea cu numărul 2821/30.09.2019 a doamnei profesor Cerna Delia privind 

modificarea orarului. 

Art.9.  Se aprobă cererea cu numărul 3170/12.09.2019 de încetare a C.I.M. nr. 868/06.09.2019 a 

domnului Kelemen Pall (3h TIC-secţia maghiară), iar acele 3 ore se atribuie domnului Roland 

Sedlaceck începând cu data de 13.09.2019. 

Art.10.  Se aprobă cererea cu numărul 3288/19.09.2019 a domnului Iurea Dumitru Gelu privind 

cererea de concediu fără plată pe o perioadă de un an, conform art.153, al.1 din Codul Muncii  si 

conform art.25, al.3 din H.G Nr.250/1592 începând cu data de 01.10.2019. Începând cu aceeaşi 

datăse aprobă organizarea concursului pe o perioada determinată (1 an sau până la revenirea 

titularului pe post) şi se aprobă comisia în următoarea componenţă: 



 Preşedinte: Balasz Amalia 

 Membri: Humel Elena 

     Solomon Melinda 

     Jura Serin 

 Secretar: Straja Marinela 

 Comisia de contestaţii: 

 Preşedinte: Alexandru Lăutaru 

 Membri: Mihai Veronica 

     Ludinaşiu Ramona 

 Secretar: Toth Adriana. 

Art.11. Se aprobă cererea cu numărul a domnului Tomele Cristian privind acordarea a 

2h/saptămână privind pregătirea echipelor reprezentative de volei, handbal, baschet, atletism şi 

rugby tagg. 

Art.12. Se aprobă în unanimitate toate cererile înregistrate ale personalului didactic şi didactic 

auxiliar privind decontarea contra-valorii cursurilor de perfecţionare din anul şcolar curent şi din 

anul şcolar 2018-2019. 
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