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HOTĂRÂREA 

Nr. 1 din 18.01.2019 

 

 

 

 Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională Sălaj, 

reunit în ședința din data de 18.01.2019, în conformitate cu Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, Ordinul 5555/07 Octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și funcționarea centrelor județene /al municipiului București de resurse și asistență 

educațională, OMEN nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și 

funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, Procesul verbal de 

ședință al Consiliului de Administrație, 

  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă cu 9 voturi - pentru, 0 voturi – abțineri, 0 voturi – împotrivă fișa postului de îngrijitor 

și fișa de evaluare anuală pentru postul de îngrijitor. 

Art. 2. Se aprobă cu 9 voturi - pentru, 0 voturi – abțineri, 0 voturi – împotrivă acordarea calificativului 

anual de Foarte Bine (FB) dnei Bodean Angela – îngrijitor pentru activitatea desfășurată în anul 2018.  

Art. 3. Se aprobă cu 9 voturi - pentru, 0 voturi – abțineri, 0 voturi – împotrivă constituirea comisiei de 

mobilitate pentru anul școlar 2018-2019, cu următoarea componență: 

             Preşedinte: Morar Monica, profesor consilier școlar, grad didactic I; 

 Membri:      
               Cora Maria-Carla-Gabriela, profesor consilier școlar, grad didactic I; 

               Mureșan Carmen, profesor logoped, grad didactic I; 

 Lider de sindicat: Strîmbu Iulia-Monica, profesor consilier școlar; 

 Secretar: Goga Monica-Mariana, secretar C.J.R.A.E. Sălaj. 

Art. 4. Se aprobă  cu 9 voturi - pentru, 0 voturi – abțineri, 0 voturi – împotrivă Regulamentul de 

organizare a concursului național ,,Exprimă-te liber!”. 

Art. 5. Secretarul și contabilul unității vor duce la îndeplinire modificările de la art. 1, 2 și 3. 

 

 

 

Președinte CA:                                                                                Întocmit:  

    Director,                                                                                       Secretar CA,  

Prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan                          Asistent social Ancuța-Daniela Pașcalău 

 

mailto:cjrae_salaj@yahoo.com

