
COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA" SIBIU 

 str. Mitropoliei nr. 34  

550179 Sibiu România 

/fax +40/269/210082   

E-mail:  colegiul.goga.sb@gmail.com 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  5 din data de 09.01.2020 

 
Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu este constituit, 

în anul școlar 2019-2020, în temeiul: 

 Art.96, alin. (2) lit. c) din Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011 cu completările 

și modificările ulterioare, 

 Art.I, alin.(5), (7) din O.M.E.N. nr. 3160 / 01.02.2017 pentru modificarea şi 

completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de 

administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin O.M.E.N. 

nr. 4.619 /  22.09.2014 

 Art.4, alin. (1), lit. c) din O.M.E.N. Nr. 4619 / 22.09.2014 privind aprobarea 

Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a Consiliului de administrație 

din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 Dispoziției Consiliului Local al Municipiului Sibiu / Serviciului Public de 

Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat cu nr.1309 / 

08.08.2019 privind confirmarea, respectiv reconfirmarea pentru anul școlar 2019-

2020 a reprezentanților Primarului Municipiului Sibiu ca membrii ai Consiliilor 

de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Sibiu; 

 Prevederilor H.C.L. nr. 305 / 2019 privind confirmarea pentru anul școlar 2019-

2020 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membrii ai 

Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității 

din unitățile de învățământ preuniversitar de stat acreditate / autorizate din 

Municipiul Sibiu; 

 Hotărârii Consiliului Profesoral din 03.09.2019 cu privire la alegerea 

reprezentanților cadrelor didactice în Consiliul de administrație de la Colegiul 

Naţional „Octavian Goga” Sibiu pentru anul școlar 2019-2020. 

   

Consiliul de administrație al Colegiului Național Octavian Goga Sibiu întrunit în ședință în 

data de 09.01.2020: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Soluționarea cererilor de transfer ale elevilor după cum urmează: 

a. Nivelul primar: 

i. Clasele pregătitoare: 3 cereri aprobate și 10 cereri respinse 

ii. Clasele I: 1 cerere aprobată 
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iii. Clasele a II-a: 2 cereri respinse. 

b. Nivelul gimnazial: 

i. Clasele a V-a: 1 cerere aprobată, 1 cerere respinsă 

ii. Clasele a VI-a: 3 cereri aprobate 

iii. Clasele a VII-a: 1 cerere aprobată, 1 cerere respinsă. 

c. Nivelul liceal: 

i. Clasele a IX-a: 2 cereri aprobate, 2 cereri respinse 

ii. Clasele a X-a: 4 cereri aprobate, 5 cereri respinse 

iii. Clasele a XI-a: 1 cerere respinsă. 

2. Aprobarea cererii formulate de către doamna profesor pentru învățământul primar 

Canciu Alexandra Andreea, în vederea preluării clasei I E din semestrul al II-lea al 

anului școlar curent, ca urmare a intrării doamnei profesor pentru învățământul primar 

Canciu Teodora în concediu prenatal.  

3. Aprobarea cererilor formulate de doamnele profesor pentru învățământul primar Stanciu 

Andreea, Constantin Gabriela si Popa Alina Mirela pentru organizarea taberei de schi la 

Păltiniș, în perioada 3-7.02.2020, respectiv 9-14.02.2020. 

4. Aprobarea cererii nr. 3161 din 18.12.2019, formulată de domnul profesor Adrian 

Neamțu. 

5. Aprobarea propunerii de încadrare pe catedra de matematică (clase de la nivelul de 

învățământ liceal) a doamnei profesor Mihaela Chioar, începând cu semestrul al II-lea al 

anului școlar curent. 

 

 

Președintele Consiliului de administrație, 

                                                                                      Secretar al Consiliului de administrație, 

prof. Dumitru Laura - Florentina                                                    prof. Săvescu Georgiana Mona 

 

 

 

 


