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HOTĂRÂREA nr. 64/ 29 ianuarie 2016

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 29 ianuarie 2016 conform art.10 şi art.11 din Metodologiacadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,
Având în vedere vacantarea posturilor de muncitor calificat şi aprobările primite de la ISJ Iaşi pentru
ocuparea prin concurs.
Baza legală pentru organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante:


Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011,



Legea nr.284/28 decembrie 2010 – Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului platit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;



Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;



Procedura nr. 16 – privind ocuparea unui post vacant.
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, emite prezenta

H O T ĂR Â R E

Art.1 Se aprobă scoaterea la concurs a două postului pentru muncitor calificatşi se stabileşte ca
dată de examen data de 14 martie 2016.
Art.2 Serviciul secretariat va întocmi documentele necesare conform procedurii stabilite pentru
ocuparea unui post vacant.
Art.3 Hotărârea este obligatorie pentru persoanele fizice sau juridice implicate în mod direct ori
indirect în activitatea unităţii de învăţământ.
Art.4 Prezenta hotărârea se aduce la cunoştinţă prin afişare la avizier, precum şi prin afişare pe site-ul
unităţii.
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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

9

Prezenți

7

Pentru

7

Împotrivă

0

Abțineri

0
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