
                                                   

            
 

 
 

DECIZIA Nr.246 din 16.09.2015 

privind numirea membrilor Consiliului de Administratie  

 

 

Având în vedere: 

• hotărârea Consiliului Profesoral  întrunit în sedinţa din 08.09.2015 şedinta consemnată în 

registrul de procese – verbale ale acestuia, 

În temeiul: 

• privind Regulamentul de organizare si functioanre a unitătilor de învătământ 

preuniversitar, art. 96 alin (1) si (2) din Legea învătământului nr. 1/2011, republicată, cu 

modificările si completările ulterioare, 

• standardul I (managementul) din O.M.F.P. nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului 

controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile 

publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, 

• Art. 19 (j), art. 28 lit (d), art.33 (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMECS nr. 5115/2014, 

• Deciziei nr. 2322/19.08.2015 emis de Insp. Şcolar Judeţean Bihor 
 

Directorul Scolii Gimnaziale „Benedek Elek”, Comuna Cetariu 
 

DECIDE: 
 

Art.1. În anul scolar 2015-2016 membri Consiliului de Administratie sunt următoarele: 

 - presedinte: Oros Erika - director 

 - membri: Csorba Victoria , Miklosicza Katalin 

 - reprezentant al Primăriei Cetariu: Botházy Nándor 

 - reprezentant al Consiliului Local: Karácsony Éva 

 - reprezentant al Comitetului de părinti pe scoală: Berta Gyöngyi Beáta 

                        Sinkó Purda Katalin 

    Art.2. Sarcinile membrilor Consiliului de Administratie sunt: 

    Responsabil: - structura Sisterea: Csorba Victoria 

               - structura Susturogiu: Miklosicza Katalin 

               - managementul institutiei: Oros Erika 

               - probleme financiare: Botházy Nándor  

     - proiecte: Oros Erika  

              - întretinerea relatiei optime între scoală-Primărie-comunitate: Botházy Nándor 

                          - întretinerea relatiei optime între scoală-Cons.local si mediatizarea scolii:  

                            Karácsony Éva 

               - asigurarea conditiilor optime de sigurantă si securitate institutională, întretinerea  

                           relatiei  optime părinti-scoală-Politie: Karácsony Éva 

    - secretar: Karácsony Éva 



                                                   

            
 

 

Art.3. La sedinta C.A. participă cu statut de observator fără drept de vot liderul sindical: Pasuk 

Ferenc 

 

Art. 4 Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data 

şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul 

şcolii. 

 

Art. 5. La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă 

există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele 

consiliului răspunde de acest Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în 

aplicare a hotărârilor şedinţei respective. 

 

Art. 6. Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de 

administraţie”, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial se 

numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea 

numărului paginilor şi a registrului. 

 

Art. 7. Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod 

obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, 

tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, 

se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi 

la secretarul consiliului. 

 

Art.8. Prezenta decizie se întocmeste în 8 exemplare originale, un exemplar pentru susnumiti si 

unul pentru dosarul cu decizii. 

 

 

 

 

Director        Secretar 

                  Oros Erika               Vegh Viola   
 


