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DECIZIE nr. 53/10.12.2020 
pentru constituirea Consiliului de administrație a Liceului Tehnologic Măcin 

în anul scolar 2020-2021 

 

Profesor GHEORGHE LILIANA, director al LICEULUI TEHNOLOGIC MĂCIN, judeţul TULCEA 

numit prin decizia Inspectorului Şcolar General al Inspectoratului Şcolar TULCEA nr. 

705/24.08.2020,  

Având în vedere 

− Art. 96 alin. 2 b1) din Legea Educaţiei Nationale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

− OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 

− Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat 

prin OMEC nr. . 5.447/31.08.2020; 

− Dispoziția nr. 417/2.12.2020 privind desemnarea reprezentatului primarului în CA al Liceului 

Tehnologic Măcin 

− Hotărârea nr. 66 a Consiliului Local Măcin privind desemnarea reprezentaților CL în CA 

 

DECIDE 

 

Art.1. În urma propunerilor nominale din ședința Consiliului Profesoral din data de 08.08.2020 se 

constituie Consiliul de administrație format din: 

1. Gheorghe Liliana – Președinte 

2. Barbato Viorica – profesor  

3. Borțun Mariana – profesor 

4. Damaschin Gabriela – profesor 

5. Chelcan Lenuța – reprezentant Consiliul parinților 

6. Bîlea Tudorel  - reprezentant al primarului 

7. Vladimir Dumitru – reprezentant Consiliul local (Mândră Ionel – membru supleant) 

8. Albu Cătălin – agent economic 

9. Călin Steluța - agent economic 

 

Art.2 Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe perioada anului școlar 2020-2021 și are 

rol de decizie în domeniul administrativ, funcționând în conformitate cu OMEN nr. 3160/1.02.2017 

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4.619/2014 

 

Art.3. Atribuțiile Consiliului de administrație sunt cuprinse în Legea Educaţiei Nationale nr. 1/ 

2011, cu modificările şi completările ulterioare, cap.VII, art.96 și în ROFUIP 5447/2020 precum și în 

prezenta metodologie cadru. 

 

Art.4. Prezenta decizie este adusă la cunoștință membrilor Consiliului de administrație de serviciul 

secretariat  

Director, 

Prof. Liliana Gheorghe 
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