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HOTĂRÂREA NR. 281 

din data de 07.02.2020 

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

07.02.2020 

În conformitate cu : 

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

HOTĂRÂRE 

Art.1.  Se avizeaza favorabil proiectul de incadrare pentru annul scolar 2020-2021 asa cum a fost 

aprobat in sedinta CP de astazi, conform cererii 420/07.02.2020. 

Art.2. Se aproba in unanimitate suma aferenta navetei cadrelor didactice si didactice auxiliare 

pentru luna ianuarie 2020, conform cererii 419/07.02.2022. 

Art.3. Se aproba toate cererile pentru plata cu ora a cadrelor didactice pentru anul scolar 2020-

2021. 

 De asemenea, se da aviz favorabil pentru completarea catedrei astfel: 

• Prof. Dumitrascu George – completare 7 ore religie ortodoxa – cu norma de baza la 

Colegiul Hermes Petrosani. 

• Prof. Kelemen Pall – completare 6 ore istorie la sectia maghiara – cu norma de baza la 

Scoala Gimnaziala Sfanta Varvara Aninoasa. 

• Prof. Marton Ildiko – aprobare continuitate pentru 6 ore la fizica, sectia maghiara – 7,75 

media de la examenul de titularizare 2019 

• Prof. Liseanu Lucian – aprobare continuitate pentru 9 ore matematica – 8,12 media de al 

examenul de titularizare 2019 

• Prof. Salasan Silvia – aprobare continuitate 14 ore la educatie fizica – sectia maghiara – 

6.15 media de la examenul de titularizare 2018 

Art.4. Se aproba cererea cu numarul 489/07.02.2020 a doamnei Iacob Morioara Mirela privind 

aprobarea pentru concediu fara plata pentru anul 2020-2021. 

Se aproba decontarea unor cursuri de formare profesionala pentru d-na professor Cordea 

Monica, d-na profesor Oancea Magdalena, d-na profesor Avram Mariana, dl. profesor Boanta 

Adrian conform criteriilor aprobate in CA. 

Se aproba oferta de furnizare a gazelor naturale de la societatea Nova Power & Gas SRL 

care oferteaza 102RON/MW fata de 128,43 RON/MW, in prezent la societatea EON 

ROMANIA. 

Se aproba in unanimitate aceasta oferta incepand cu data de 01.03.2020, sub rezerva 

analizarii draftului de contract, astfel incat sa nu existe taxe suplimentare pentru costul unui MW. 



Se aproba in unanimitate mentinerea in activitate ca titular pentru anul scolar 2020-2021, 

conform deciziei 387/2018 pentru doamnele profesor Calburean Liliana si Vodila Isabela. 

 

 Drept pentru care a fost incheiat prezentul process verbal in data de 07.02.2020. 
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