
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL LICEULUI TEHNOLOGIC
„LAZĂR EDELEANU”  NĂVODARI

HOTĂRÂREA NR. 17/14.03.2019

Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari,

întrunit în ședința din  01 ianuarie 2019,

În conformitate cu OMECS 3027/2018 care modifică și completează metodologia de

organizare și funcționare a Consiliului de Administație din unitățile de învățământ

preuniversitar,

Art. 1 CA aprobă raportul nr. 507/14.12.2018 realizat de SC Management Consulting
Solution SRL Constanţa care au stabilit preţurile de referinţă pentru închirierea
spaţiilor de învăţământ şi comerciale.
Art. 2 CA aprobă valoarea chiriei pentru închirierea spaţiilor de învăţământ şi
comerciale astfel:

- Sală de curs – 21 lei/ora, sau 604 lei/ lună
- Sală de sport – 100 lei/ora
- Teren intravilan chioşc, curtea liceului – 12 lei/mp
- Chioşc interior şcoală – 42 lei/mp
- Imobil atelier electric 12 mp – 42 lei/mp

Tot ce se închiriează pe ora se vor face cu aprobarea CA conform preţurilor
stabilite.

Art. 3 CA aprobă comisia de organizare a licitaţiei compusă din:

o Preşedinte: Pătrană Constantin – director
o Membrii: Dunăreanu Petronela – adm. patrimoniu

Enică Maria – contabil şef
Hanţescu Florina – informatician

o Secretar: Tudor Anişoara – secretar şef
o Membrii supleanţi: Filip Roxana – prof.

Săndulescu Mihaela – prof.

Art. 4 CA hotărăşte ca în zilele de luni 18.03.2019 şi miercuri 20.03.2019 clasele a-
IX-şi a X-a să desfăşoare cursurile între orele 12,30 – 16,00 cu ora de 30 minute şi pauza de 5
minute.
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Art. 5 Cererea de închiriere sala de sport cu nr. 299/13.03.2019 solicită închirierea pe
lunile martie, aprilie şi mai 2019 câte 2 ore/săp. CA aprobă cererea privind închirierea săli de
sport începând cu data de 14.03.2019.

Președintele Consiliului de Administrație, Secretar,

Director,
Prof. Pătrană Constantin Tudor Anişoara


