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DECIZIA 

          Nr. 82 din 27.10.2016 

 

Directorul Liceului de Coregrafie „Floria Capsali”, profesor Petcu Lacramioara, numit prin 

Decizia ISMB nr.3751/11.08.2016; 

Având în vedere propunerea Consiliului profesoral din 07.09.2016, consemnată în registrul de 

procese verbale ale acestuia şi hotărârea Consiliului de administraţie din ziua de 07.09.2016, 

consemnată în registrul de procese verbale ale acestuia si  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

 În temeiul:  

- Nota MECTS nr. 429/15.01.2013 

- Hotararilor Consiliului Local al sectorului 4 nr. 25,30 si 37 din 28.02.2013 

- art.93, art. 96(1, 2,3,4,6,7,8,9), art.97 (1,2) din Legea nr. 1/2011,Legea Educatiei Nationale  

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin 

OMEN  nr. 5079/31.08.2016 

- Conform Procesului  verbal de la  sedinta comitetului de parinti pe scoala 

- Hotararea Primariei sector 4- privind reprezentantul primarului sectorului 4 

 

 

DECIDE: 

 

Art. 1 In anul scolar 2016-2017 la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, Consiliul de Administratie, 

organ de conducere la nivelul institutiei scolare, este constituit, potrivit legii, din 9 membri, dupa cum 

urmeaza:                

 prof. Petcu Lacramioara, director 

 Prof. Georgescu Doina 

 Prof. Ivan Rodica 

 Prof. Calomfirescu Florin 

 Peptan Mihai - reprezentant al Consiliului Local al sectorului 4 

 Muntean Ioan Mircea - reprezentant al Consiliului Local al sectorului 4 

 Toderascu Luminita– reprezentant al Primarului sectorului 4 

 Botez Magdalena - reprezentant părinţi  

 Trefas Eliza– clasa a XII-a , reprezentant elevi 

Observator: Bratu Elena Delia- lider de sindicat SIIP Sector 4 

 

Art. 2 Consiliul de Administraţie este organul de conducere administrativă a şcolii şi are atribuţiile 

prevăzute în art. 96(7,8,9) din Legea nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale in OMECTS nr. 

5619/11.11.2010 si din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat cu OMEN  nr. 3751/11.08.2016. 

 

mailto:highschool_choreography@yahoo.com


 

Art. 3  
a) Membrii Consiliului de administraţie desemnaţi la Art. 1 răspund în faţa directorului de 

îndeplinirea atribuţiilor specifice membrilor Consiliului de administraţie, conform legislaţiei în 

vigoare : Legea nr. 1/2011, Legea Educatiei Nationale, ROFUIP, aprobat cu OMEN  nr. 

3751/11.08.2016. 

b) Atribuţiile specifice membrilor Consiliului de administraţie sunt cuprinse in Anexa 1, care face 

parte integranta din prezenta decizie. 

Anexa 1 înregistrata la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali”, se înmânează, sub semnătură 

membrilor Consiliului de administraţie spre luare la cunoştinţă şi aplicare. 

c) Atribuţiile specifice fiecărui membru al Consiliului de administraţie constituie sarcini specifice 

care se adaugă sarcinilor de serviciu din fişa individuală a postului şi reprezintă totodată 

delegarea de competenţe către membrii Consiliului de administraţie in aplicarea legislaţiei în 

vigoare cu privire la managementul instituţiei şcolare. 

d)  Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domeniile de activitate 

atribuite, pe baza delegării de sarcini, stabilite de preşedintele Consiliului  de administraţie prin 

decizie.  

 

Art. 4 Anexa nr. 1 face parte din prezenta decizie si reprezinta temei legal pentru exercitarea atributiilor 

de catre membrii Consiliului de administratie. 

 

Art. 5 Membrii Consiliului de administratie vor respecta si si vor aplica in activitatea lor Regulamentul 

intern al institutiei scolare, cu privire la constituirea si atributiile Consiliului de administratie la Liceul 

de Coregrafie „Floria Capsali” in anul scolar 2016-2017.  

 

Art. 6 Serviciul secretariat va duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii prin înmânarea câte  unui 

exemplar persoanelor nominalizate la art. 1, sub semnătură. 

 

Art. 9 Prezenta decizie s-a elaborat în 10 exemplare, câte un  exemplar pentru fiecare membru al 

Consiliului de administraţie şi un exemplar pentru secretariatul şcolii. 

 

Art. 9  La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga orice dispozitie anterioara. 

 

 

DIRECTOR, 

PROF. PETCU LACRAMIOARA 
 

 

 

 

 

 

 


