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HOTARÂREA NR. 15 
 

DIN DATA DE  14.12.2020 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiş”, constituit prin decizia 

nr.91 din 14.12.2020, hotărăşte:  

 

- Se dizolvă consiliul de administraţie numit prin decizia nr. 84 din 23.11.2020 şi se 

constituie noul Consiliu de administraţie al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Labiş” cu următoarea 

componenţă: 

            Preşedinte: Preotescu Maria-Laura – director 

            Membri:  Manu Lucia-Manuela – director-adjunct, cadru didactic 

                 Aanei Petruța – cadru didactic 

     Cernea Mircea-Lucian – cadru didactic 

     Belu-Sima Elena-Daniela – reprezentantul Consiliului local  

     Neagu Constantin -Iulian  – reprezentantul Consiliului local  

     Sebesan Mircea-Radu – reprezentantul Primarului Sectorului 3    

     Văcăroiu Anca– reprezentantul Comitetului reprezentativ al pǎrinților  

     Radu Iulia – reprezentantul Comitetului reprezentativ al pǎrinților 

            Secretar: Perpelea Liliana-Cristina – cadru didactic 

            Observatori: Vasile Elena – lider sindical – S.I.P. sector 3  

                                   Enache Raluca – lider sindical – S.L.I. sector 3  

- Se aprobă procedura operaţională privind organizarea şi desfăşurarea Consiliului 

profesoral şi procedura operaţională privind activitatea de inventariere. 

- Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară a presupuselor abateri săvârşite de către 

dna Iuga Cristina, profesor de limba şi literatura română, cu următoarea componenţă: 

 Enache Raluca – Mihaela – lider sindical 

 Oargă Magdalena – profesor de limba şi literatura română 

 Georgescu Mirela – profesor de limba italiană 

Termenul de depunere a raportului comisiei este 22.12.2020 orele 12:00 

- Constituirea Comisiei de cercetare disciplinară a presupuselor abateri săvârşite de către 

dna Calotă Daniela, profesor pentru învăţământul primar, cu următoarea componenţă: 

 Vasile Elena – lider sindical 

 Ilie Georgeta – cadru didactic 

 Mihalcea Daniela – cadru didactic 

 Gabor Diana-Gabriela – cadru didactic 

 Aldea Claudia – cadru didactic 

Termenul de depunere a raportului comisiei este 22.12.2020 orele 12:00 
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- Se convoacă doamna Gabor Diana-Gabriela, profesor pentru învăţământul primar, în data 

de 22.12.2020, orele 14:30, în faţa Consiliului de administraţie, pentru a explica multitudinea de 

petiţii la adresa şcolii,  alegerea acestui mod de a-şi exprima nemulţumirile şi nu prin comunicare şi 

dialog, comportamentul şi atitudinea sa aducând un real prejudiciu imaginii  şi activităţii şcolii 

- Se aprobă Proiectul planului activităţilor educative pentru semestrul I al anului şcolar 

2020-2021 

- Asumarea Regulamentului intern al şcolii de către noul Consiliu de administraţie 

 

 

Director,      Întocmit de secretar, 

Prof. Preotescu Maria-Laura                     Prof. Perpelea Liliana Cristina 
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