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HOTARAREA 

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  

Nr 253 din 27.04.2018 

 

Avand in vedere: referatul cu nr.2447 din 26.04.2018 intocmit de doamna director Lazau Ioana  

privitor la scoaterea din uz a cladirii  MAGAZIE  LEMNE SI ATELIER, la obtinerea avizului  

conform din partea Ministerului Educatiei Nationale si edificarea, pe spatiul ramas liber,  a unei 

sali de sport pentru elevii din invatamantul primar, fie pastrarea terenului liber de constructie si 

utilizarea acestuia ca spatiu de joaca pentru elevi. 

In temeiul prevederilor : 

 -  art.3, 9, 10  din OMENCS 5819/25 noiembrie 2016;  

            -  art.97, 112  din Legea Educatiei Nationale nr 1 din 2011, cu modificarile si  

               completarile ulterioare;  

- art.22 din OMENCS 5079/31.08.2016  cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

             
CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE 

adopta prezenta HOTARARE  

 

ART.1. Se aproba: referatul cu nr.2447 din 26.04.2018 intocmit de doamna director Lazau Ioana  

privitor la scoaterea din uz a cladirii  MAGAZIE  LEMNE SI ATELIER, la obtinerea avizului  

conform din partea Ministerului Educatiei Nationale si edificarea, pe spatiul ramas liber,  a unei 

sali de sport pentru elevii din invatamantul primar, fie pastrarea terenului liber de constructie si 

utilizarea acestuia ca spatiu de joaca pentru elevi; 

ART. 2. Prezenta Hotarare se redacteaza in 7 exemplare care sunt distribuite astfel: un exemplar 

se ataseaza in dosarul – anexa al Registrului de hotarari ale Consiliului de administratie al 

Liceului Teoretic ,, Alexandru Mocioni „ Ciacova; un exemplar in format letric se transmite  

compartimentului secretariat; un exemplar se distribuie Primariei Oras Ciacova; un exemplar se 

transmite Inspectoratului Scolar Judetean Timis; un exemplar se transmite Ministerului Educatiei 

Nationale; un exemplar se transmite administratorului de patrimoniu de la Liceul Teoretic 

„Alexandru Mocioni”Ciacova si   un exemplar se transmite informaticianului pentru publicare pe 

pagina web a scolii.  
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Director,   
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