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Hotărârea nr. 75/ 04. 07. 2018 

Privind aprobarea cererii domnului Stan Octavian Iustin 

prin care solicită detașarea pentru un an  

în postul de tehnician sunet 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale  nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologiei 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; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitare, aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Având în vedere: 

-     Cererea domnului Stan Octavian Iustin prin care solicită detașarea pentru un an în 

postul de tehnician sunet; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 4 iulie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă cererea domnului Stan Octavian Iustin prin care solicită detașarea pentru 

un an în postul de tehnician sunet; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentele Secretariat și Contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 76/ 04. 07. 2018 

Privind aprobarea pentru delegarea atribuțiilor de model viu  

pentru postul de tehnician sunet 

 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale  nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologiei 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; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitare, aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Având în vedere: 

-     Delegarea atribuțiilor de model viu pentru postul de tehnician sunet; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 4 iulie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă delegarea atribuțiilor de model viu pentru postul de technician sunet cu 

precizarea îndeplinirii acestora în perioadele în care nu este solicitat pentru 

îndeplinirea sarcinilor principale; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentul Secretariat; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 
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Hotărârea nr. 77/ 04. 07. 2018 

Privind aprobarea desemnării domnului prof. Prodan Alin Constantin  

ca lucrător care va derula activități SSM,  

în urma școlarizării, finanțate de către unitatea de învățământ 

 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii Educației Naționale  nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- Metodologiei 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; 

- Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitare, aprobat prin Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 

5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Având în vedere: 

-      Propunerea desemnării dlui prof. Prodan Alin Constantin ca lucrător care va 

derula activități SSM, în urma școlarizării, finanțate de către unitatea de învățământ; 

 

Consiliul de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, întrunit în 

ședință ordinară în data de 4 iulie 2018 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1:  Se aprobă desemnarea domnului prof. Prodan Alin Constantin ca lucrător care va 

derula activități SSM, în urma școlarizării, finanțate de către unitatea de 

învățământ; 

Art. 2:  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri sunt delegați dl. Director al unității, 

prof. Dobrescu Marian și compartimentele Secretariat și Contabilitate; 

Art. 3:  Cu comunicarea hotărârii se deleagă secretarul Consiliului de Administrație, prof. 

Iancu Maria 

 

  

 

 

Director,                                                                                          Secretar C.A., 

Prof. Marian Dobrescu                                                                            Prof. Maria Iancu 

 

 

 

 

 

 

 


