
 

 
COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU” 
Calea Giuleşti, Nr. 10, Sector 1, Bucureşti  

Tel./Fax:  021.637.04.84 

 E-mail: colegiultehmatrul@yahoo.com, golescu@ctmr.ro 

www.golescu.ctmr.ro 

 

 

Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic,,Dinicu Golescu”, 

Bucureşti, sector 1 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 / 29.11.2019 

 
       Consiliul de Administraţie al ColegiuluiTehnic ,,Dinicu Golescu”, Bucureşti, sector 

1, întrunit în şedinţa din 29.11. 2019. 

       În conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionarea Unităţilor de 

Învăţământ Preuniversitar şi Regulamentului Intern; 

 

Hotărăşte: 

 

 

Art.1. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi proiectul Planului de școlarizare pe 

anul 2020-2021, avândermătoarele propuneri: 

 Învățămânult liceal de zi: 

- 1 clasă a IX-a filieră tehnologică, profil tehnic, specializarea tehnician mecatronist 

- 1 clasă a IX-a filieră tehnologică, profil servicii, specializarea tehnician în turism 

- 1 clasă a IX-a filieră tehnologică, profil tehnic, specializarea organizator-

bangueting 

- 1 clasă a IX-a filieră vocațională, profil sportiv, specializarea instructor sportiv 

fotbal 

- 1 clasă a IX-a filieră vocațională, profil sportiv, specializarea instructor sportiv 

rugby 

 

 Învățământul liceal cu frecvență redusă: 

- 1 clasă a IX-a filieră teoretică profil umanist, specializarea filologie 

 

 Învățământul liceal seral: 

- 1 clasă filiera tehnologică, profil tehnic,specializarea tehnician mecanic întreținere 

și reparații  

 

 Învățământul dual: 

- 1 clasă specializarea mecanic auto, 28 locuri  

http://www.golescu.ctmr.ro/


- 1 clasă cu dublă calificare: 14 locuri operator mașini cu comandă numerică și 14 

locuri mecanic auto 

- 1 clasă ospătar,vânzător în unități de alimentație publică, 28 locuri 

- 1 clasă dublă specializare: 14 locuri bucătar și 14 locuri ospătar 

 

 Învățământul postliceal: 

- 1 clasă tehnician electronist echipamente de automatizare 

Conform situației centralizatoare nr. 8011/20.11.2019 la C.T.”Dinicu Golecu” există un 

nr. de 10 elevi CES. 

 

Art. 2. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8249/29.11.2019 a d-

lui Rusu Alin Gabriel privind transferul de la cls.a XIII-a seral C.T.”Dinicu Golecu” la 

Liceul Tehnologic ”Gherla”-Județul Cluj.  

Art. 3. Membrii C.A. au luat la cunoștință nota de informare nr.8141/26.11.2019 a 

Primăriei S1 privind reprezentantul Primăriei S1 în Consiliul de Administrație - 

C.T.”Dinicu Golescu” , ca fiind d-na Manuela Dinu.  

Art. 4. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8252/29.11.2019 a d-

nei Geantă Iuliana, director adjunct C.T.”Dinicu Golecu”, privnd acordarea a cinci zile de 

C.O. în perioada 02-06.12.2019. 

Art. 5. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7996/20.11.2019 a d-

nei Bălăcescu Maria, părintele elevei Bălăcescu Nicoleta Alexandra privind retragerea 

elevei de la cursuri. 

Art. 6. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8223/28.11.2019 a d-

nei Muscalu Manuela privind achiziționarea unui simulator auto. Există viză contabil șef. 

Art. 7. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8054/22.11.2019 a d-

nei Ioniță Elena privind achiziționarea de produse necesare laboratorului de gastronimie. 

Există viză contabil șef. 

Art.8. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8251 /29.11.2019 a d-

nei Tănase Claudia  privind decontare corespondentă elevi. Există viză contabil șef. 

Art.9. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8247 /29.11.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel  privind decontare arbitraj pentru U17. Există viză contabil șef. 

Art.10. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.7940 /18.11.2019 a 

d-nei Sălceanu Simona  privind decontare transport luna noiembrie 2019. Există viză 

contabil șef. 

Art.11. Membriil  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8221 /28.11.2019 a 

d-lui Toncea Silviu  privind decontare bilete călătorie elev Bălan Rafael. Există viză 

contabil șef. 

Art.12. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8220 /28.11.2019 a 

d-lui Toncea Silviu  privind decontare bilete călătorie elev Bencze Andraș Attila. Există 

viză contabil șef.- 

Art.13. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8195 /28.11.2019 a 

d-lui Udroiu Vasile privind decontare servicii arbitraj. Există viză contabil șef. 

Art.14. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8139 /26.11.2019 a 

d-lui Roșoagă Ionel privind decontare taxe RMN pentru sportivul Pichiu Andrei Sorin. 

Există viză contabil șef. 



Art.15 Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8138/26.11.2019 a d-

lui Roșoagă Ionel privind achziționarea unei orteze de genunchi pentrul sportivul Pichiu 

Andrei Sorin. Există viză contabil șef. 

Art.16. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8081/25.11.2019 a 

d-lui Roșoagă Ionel privind cazare și masă pentru echipa U17 pe luna decembrie  (până la 

data de 18 .12.2019). Există viză contabilitate. 

Art.17. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8085 /25.11.2019 a 

d-lui Toncea Silviu privind cazare și masă pentru echipa U16 pe luna decembrie  (până la 

data de 18 .12.2019). Există viză contabilitate. 

Art.18. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8203 /28.11.2019 a 

d-lui Udroiu Vasile privind cazare și masă pentru echipa U19 pe luna decembrie  (până la 

data de 18 .12.2019). Există viză contabilitate. 

Art.19. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8207 /28.11.2019 a 

d-lui Borz Andrei privind cazare și masă pentru echipa U18 pe luna decembrie  (până la 

data de 18 .12.2019). Există viză contabilitate. 

Art.20. Membrii  C.A. nu aprobă solicitarea nr. 7428/25.10.2019 a elevei Roman 

Octaviana privind cazare in căminul liceului. 

Art.21. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8122 /26.11.2019 a 

d-nei Terci Maria  privind decontare transport lunile ianuarie și februarie 2019. Există 

viză contabil șef. 

Art.22. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările nr.8120 /26.11.2019; 

nr.8119/26.11.2019; nr.8118/26.11.2019; nr.8117/26.11.2019 și nr. 8116/26.11.2019  ale 

d-nei Terci Maria  privind decontare transport pe lunile martie,aprilie, iunie și octombrie 

2019. Există viză contabil șef. 

Art.23. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitările nr.8115 /26.11.2019; 

nr.8114/26.11.2019; nr.8113/26.11.2019 și nr. 8112/26.11.2019  ale d-nei Niculescu 

Gabriela  privind decontare transport pe lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie 

2019.Există viză contabil șef. 

Art.24. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8205/28.11.2019 a 

d-nei Tararache Florentina privind achizitionarea a două registre intrare-ieșire. Există 

viză contabil șef. 

Art.25. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8111/26.11.2019 a 

d-lui Tudosă Emanuel privind decontare corespondență elevi.Există viză contabil șef. 

Art.26. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8242/29.11.2019 a 

d-lui Rădoi Constantin privind achiziționare materiale birotică.Există viză contabil șef. 

Art.27. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8244/29.11.2019 a 

d-nei Tararache Florentina privind achizitionare    de rechizite birotice. Există viză 

contabil șef. 

Art.28. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8243/29.11.2019 a 

d-nei Stoica Eugenia privind achizitionare materiale birotice. Există viză contabil șef. 

Art.29. Membrii C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8105/26.11.2019 a 

Scolii Gimnaziale ”Sf. Voievozi”,privind cazarea unui grup de 30 de elevi în perioada 

11-13.12.2019. Cazarea se va  

face în căminul de fete.  



Art. 30. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8254/29.11.2019  a 

d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu  privind achiziționarea de 

jaluzele.Există viză contabil șef. 

Art. 31. Membrii  C.A. nu aprobă în unanimitate de voturi solicitarea nr.8073/22.11.2019  

a d-lui Stefan Marian, administrator de patrimoniu privind reparații corp B. Nu există 

viză contabil șef. 

Art.32. Membrii  C.A. aprobă în unanimitate de voturi tematica pentru proba practică cu 

nr. 8241/29.11.2019 și tematica pentru proba scrisă cu nr.8240/29.11.2019 în vederea 

examenului de certificare nivel 5. 

Art.33. Solicitarea nr.8082/25.11.2019 a domnului Latu Ionut Claudiu privind cazarea in 

camin. Membri Consiliului de administrație amană discutarea solicitării, pentru a verifica 

existenta locurilor disponibile. 

 

 

Secretar CA 

prof.Maria Capalau 

 

 

 

Președinte de ședință C.A 

Prof. Ing. Rudnic Mona –Aliss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


