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HOTĂRÂRE
NR. 11/27.03.2019
Consiliul de administrație al Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, reunit în şedinţa
din data de 27.03.2019, în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 cu modificările și
completările ulterioare şi a OMEN nr. 4619/2014, modificat prin OMECS nr. 4621/2015 precum şi
în temeiul prevederilor R.O.F.U.I.P., aprobat prin OMENCS 5079/2016, modificat prin OMEN
3027/2018
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Acordul pentru elevul Florea Albert, 12 A, în vederea obținerii unei burse de studiu de la
Evangelisches Studienwerk Villigst (criteriu de departajare: media sem. I)
Art. 2 Aprobarea cererii de retragere de la orele de ansamblu de dansuri săsești depusă pentru
eleva Grigore Briana Nicolle, clasa a X-a C
Art. 3 Respingerea cererii de înscriere în clasa a V-a, an școlar 2019-2020, depusă pentru
elevul Petric Matei, pe motivul încălcării adresei ISJ Sibiu nr. 2663/4.03.2019
Art. 4 Respingerea cererii de înscriere în clasa a V-a, an școlar 2019-2020, depusă pentru eleva
Poplăcean Luisa Maria din Germania, pe motivul încălcării adresei ISJ Sibiu nr. 2663/4.03.2019
Art. 5 Aprobarea cererilor de decontare a navetei pentru următorii angajați: Tudor Camelia,
Tudor Ștefan, Florescu Daniela, Trifu Andreea, Roșian Radu, Stroie Corina și Cosma Adrian
Art. 6 Aprobarea sumelor în vederea recuperării cheltuielilor de utilități la sala de sport în
perioada închirierilor:
-

385 lei/zi în perioada lunilor cu temperaturi scăzute

-

45 lei/zi în perioada lunilor cu temperaturi mai ridicate

Art. 7 Aprobarea solicitării adresate Serviciului Public de Administrare a Unităților de
Învățământ Preuniversitar din Sibiu cu privire la efectuarea unor reparații care nu au fost
prevăzute în proiectul de buget
Art. 8 Aprobarea propunerii domnului prof. Martin Bottesch de demarare a procedurii de
modificare a ROF în sensul introducerii la art. 9 a sintagmei ”conform Adresei ISJ Sibiu nr.
2663/4.03.2019”.
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