COLEGIUL NAŢIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUŢI
DECIZIE
pentru numirea Consiliului de Administraţie
Prof. Puiu Adrian Nicolae, director al Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi” numit prin Decizia
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Suceava, nr. 1858/23.08.2021,
În temeiul:
- Art.96 din Legea Educaţiei Naţionale din 2011;
- Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al Entităților publice și
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,
având în vedere prevederile:
- Art. 18, 19 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/2020;
- Art. 5, 6 și 7 din Metodologia cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E. nr. 5154/30.08.2021;
- Dispoziția primarului municipiului Rădăuți, nr. 404/30.08.2021;
- Adresa Consiliului Local Rădăuți nr.99134/99138/01.09.2021;
- Adresa Asociației de Părinți nr. 201/28.09.2021;
- Adresa Consiliului Elevilor nr. 8/29.09.2021;
- Declarația nr. 2139/08.09.2021, a doamnei prof. Coajă Gabriela de renunțare la calitatea de membru al
Consiliului de Administrație, ca membru desemnat de Consiliul Profesoral;
- Declarația nr. 3091/03.09.2021, a doamnei prof. Lăzărescu Antoneta Erica de renunțare la calitatea de
membru al Consiliului de Administrație din motive de incompatibilitate, ca membru desemnat de
Consiliul Profesoral.

DECID:
Art. 1 Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ, pentru anul şcolar 2021-2022, Consiliului
de Administraţie, în următoarea componenţă:
1. Preşedinte - prof. Puiu Adrian Nicolae - director;
2. Membru - prof. Lazarescu Luminita - director adjunct;
3. Membru - prof. Băeșu Aspazia - reprezentant al profesorilor;
4. Membru - prof. Chelba Mirela - reprezentant al profesorilor
5. Membru - prof. Halip Iulian - reprezentant al profesorilor
6. Membru - prof. Leon-Postolache Miriam - reprezentant al profesorilor;
7. Membru - Hergheligiu Haralambie - reprezentant al Primarului Rădăuţi;
8. Membru - Luchian Constantin - reprezentant al Consiliului Local Rădăuți
9. Membru - Onica Marius Nicolae - reprezentant al Consiliului Local Rădăuți;
10. Membru - Preda Florin Mirel - reprezentant al Consiliului Local Rădăuți;
11. Membru - Costache Manuel - reprezentant al părinţilor;
12. Membru - Horodincă Bogdan - reprezentant al părinţilor;
13. Membru - Puha Diana – reprezentant al elevilor.
Art. 2 Secretarul Consiliului de Administraţie asigură convocarea în scris, cu 72 de ore înainte de data
şedinţei, a membrilor consiliului de administraţie şi observatorilor, care nu fac parte din personalul şcolii.
Art. 3 Atribuțiile activităţii Consiliului de Administraţie, fără a se limita la acestea, sunt prevăzute în
art. 15 din Ordinul M.E. nr. 5154/30.08.2021.
Art. 4 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
lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

Art. 5 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 leagă şi se numerotează.
Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.
Art. 6 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. 7 Prezenta decizie se încredinţează membriilor Consiliului de Administrație de către serviciul
secretariat din cadrul instituţiei publice.
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Director,
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