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HOTĂRÂREA nr. 68/15.11.2022 

privind ședința Consiliului de Administrație  

al Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș 

din data de 15.11.2022 

 

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr.2 Sebeș, întrunit în 

ședință în data de 15.11.2022. 

În conformitate cu: 

-Ordinul nr. 600 / 2018 al Secretarului General al Guvernului pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

-Legea Educației Naționale nr.1/2011 actualizată; 

-Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul 4619/22.09.2014, 

modificat și completat cu Ordinul nr. 3160 din 1 februarie 2017; 

-Art. 21 al. (4) pct. 25. y) din OMEC 4183/04.07.2022 privind aprobarea 

Regulamentului cadru de organizare și funcționare a învățământului 

preuniversitar. 

 Având în vedere prevederile: 

-Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

-Hotărârea nr. 1027/ 2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului – 

cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

-Cererea nr. 5098/09.11.2022 a d-lui analist programator Comici Cezar cu privire 

la trecerea în treapta de salarizare I A – S. 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Aprobarea cererii nr. 5098/09.11.2022 a d-lui analist programator 

Comici Cezar, privind trecerea la treapta de salarizare I A – S și trimitere spre 

avizare la IȘJ Alba. 
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Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 

directorul unității. 

Art.3 Hotărârea poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 

554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Art.4 Prezenta hotărâre se înregistrează în registrul de evidență a 

hotărârilor C.A., se păstrează la dosarul hotărârilor adoptate și se afișează la 

avizierul unității și pe site-ul unității de învățământ. 

 

 

 

Președinte Consiliu de Administrație,               Secretar, 

Director prof. IFTIME-PAULESCU IULIA                     Prof. LAIOȘ MIHAELA 

 

 

 


