
 

 

 

DECIZIA NR. 167/07.10.2021 

pentru constituirea Consiliului de Administrație  

 

 Profesor Camelia-Mirela PETRUȚ, director al Liceului Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița, 
judeţul Harghita, numit prin Decizia nr. 275/85/28.07.2021, emisă de Inspectorul Şcolar General al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita, 
 În temeiul: 
- Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, 
cuprinzând standardele de control intern/managerial 
- Art. 96, alin. 2, lit. b) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011;  
- Art.4 alin 1, lit. c), alin 6; Art. 5 alin. 1, alin. 1 și alin 2 lit. a), b) c), alin. 3; Art. 7 alin 1, lit a) b) c) d) 
e) și Art. 10 alin 1 din OME 5154/31.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare 
și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar 
Având în vedere: 
- Prevederile art. 18-19 din Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din 
învăţământul preuniversitar, aprobat prin OMEN 5079/2016. 
- Regulamentul de organizare și funcționare a LTOCT, emis în baza Codului Muncii, aprobat în 
Consiliul de Administraţie, prin Hotărârea 18/2021, şi aplicat în baza Deciziei 103/2021 
- Adresa nr 4859/24.09.2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Harghita, prin care este 
comunicat numărul membrilor consiliului de administrație ale unităților de învățământ 
preuniversitar  
- Procesul-verbal al ședinţei Consiliului Profesoral, din data de 30 septembrie  2021, care conține 
rezultatul votului secret pentru desemnarea reprezentanților personalului didactic; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 147/29.09.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local în Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ din municipiul Toplița; 
- Dispoziția nr. 625/2021 privind desemnarea reprezentanților Primarului municipiului Toplița în 
Consiliile de Administrație ale instituțiilor de învățământ din municipiul Toplița; 
- Adresa de comunicare a președintelui  Asociației Părinților din LT „O.C.Tăslăuanu” nr. 
18/23.09.2021 , ca răspuns la solicitarea directorului LTOCT de a desemna reprezentantul 
părinților, nr. 2143/21.09.2021; 
- Adresa de comunicare a președintelui Consiliului Școlar al Elevilor din LT „O.C.Tăslăuanu”  din 
data de 27.09.2021, ca răspuns la solicitarea directorului LTOCT de a desemna reprezentantul 
elevilor, nr. înreg 2146/21.09.2021; 
- Procesul-verbal al ședinței Comitetului de părinți din LTOCT, din data de 7.10.2021 și rezultatul 
voltului secret pentru desemnarea reprezentantului părinților 
 

DECID 

Art.1. Se constituie Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița, alcătuit 

dintr-un președinte și 12 membrii, după cum urmează: 

1. Camelia-Mirela Petruţ - director, preşedinte 

2. Maria-Cristina Mureșan - director adjunct, membru 



 

3. Camelia Mîndru - profesor, membru 

4. Mirela-Aurica Laczko-Rusu - profesor, membru 

5. Ioan Savu - profesor, membru 

6. Ana-Melia Antal - profesor, membru 

7. Andrea Pușcaș- reprezentant al Primăriei Municipiului Topliţa, membru 

8. Victor-Sebastian Buzilă - reprezentant al Consiliului Local Topliţa, membru 

9. Ionela Tudor - reprezentant al Consiliului Local Topliţa, membru 

10. Laura-Gabriela Mare - reprezentant al Consiliului Local Topliţa, membru 

11. Mihaela Mureșan - reprezentant al părinţilor (APLTOCT) membru 

12. Rareș-Stelian Dobrean - reprezentant al elevilor, membru 
13. Oleleu Edith - reprezentant al părinților (CRP) membru 

  

Art. 2. La ședințele Consiliului de administrație, participă, în calitate de observator, fără 

drept de vot domnul Stan Sorin Gavril, lider sindical. 

Art. 3. Secretarul consiliului de administrație este doamna Csiki Luminița-Maria. 

Art. 4. Atribuțiile secretarului consiliului de administrație sunt prevăzute în Art. 12 alin. 3 din 

OME 5154/31.08.2021 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar. 

Art. 5. Consiliul de administraţie are atribuţiile şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 

actele normative menţionate mai sus. 

Art. 6. Graficul ședințelor, responsabilitățile membrilor consiliului de administraţie sunt 

precizate în Anexa 1 la ROFLTOCT. 

Art. 7. Compartimentul Secretariat va aduce la cunoştinţă membrilor consiliului de 

administraţie prevederile prezentei decizii, sub semnătură de luare la cunoştinţă. 
 

 

 

DIRECTOR: 

 

 

Camelia-Mirela PETRUŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


