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HOTĂRÂREA nr. 48/ 11 septembrie 2015

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, numit în
conformitate cu art.96 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011- a Educaţiei Naţionale prin decizia Liceului Pedagogic
nr. 1039/73/2014, reunit în şedinţa din data de 11 septembrie 2015 conform art.10 şi art.11 din Metodologiacadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
Având în vedere salariaţii angajaţi pentru perioadă determinată se solicită prelungirea pentru o
perioadă de 12 luni a contractelor individuale de muncă pentru doamna Constantinescu Alina Elena,
secretar; doamna Bujor Elena, spălătoreasă; domnul Feraru Gheorghiţă, muncitor calificat; domnul Hriscu
Daniel Constantin, paznic. De asemenea, se solicită modificarea perioadei din contractul individual de
muncă din determin ată în nedeterminată a doamnei Iacomi Elena, îngrijitor.
Baza legală pentru activitatea propusă:


Legii nr.1/5 ianuarie 2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;



Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;



Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin
Ordinul MEN nr. 5115/15 decembrie 2014;
Având în vedere art.14 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru
aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de
învăţământ preuniversitar, modificat şi completat prin Ordinul MECŞ nr. 4621/23 iulie 2015, emite prezenta
H O T ĂR Â R E
Art.1 Consiliul de Administraţie al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit în şedinţă în
data de 11 septembrie 2015, hotărăşte aprobarea prelungirii pentru 12 luni a contractului individual de
muncă pentru doamna Constantinescu Alina Elena, secretar; doamna Bujor Elena, spălătoreasă; domnul
Feraru Gheorghiţă, muncitor calificat; domnul Hriscu Daniel Constantin, paznic.
Consiliul de Administraţie al Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi, întrunit în şedinţă în data
de 11 septembrie 2015, hotărăşte aprobarea modificării perioadei contractului individual de muncă din
determinată în nedeterminată pentru doamna Iacomi Elena care a beneficiat de prelungirea
contractului individual de muncă de trei ori conform art.84 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
Art.2 Serviciul secretariat va comunica prezenta hotărârea.
Art.3 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
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Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul
unităţii.
Art.5 Hotărârile Consiliului de administraţie pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ
conform art.14 alin.4 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar.
Preşedinte CA,
Prof. Mihaela Ungureanu
Întocmit,
Secretar CA, Daniela Mihăilă
Total membri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

9
6
6
0
0

Liceul Pedagogic „VASILE LUPU” – IAŞI
Aleea M. Sadoveanu nr.46 ; Tel. : 0232 214 955 ; 0232 219 011

