
 

 

 

 

 Nr. 25/09.01.2017 

 

HOTĂRÂRE DE DESEMNARE 

 

 
În temeiul ordinului 4619/2014 privind metodologia de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 

preuniversitar, a ordinului 5231/2015 privind procedura de alegere a 

reprezentantului elevilor în Consiliul de administrație și a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Național al Elevilor, 

Adunarea Generală a Consiliului Școlar al Elevilor din cadrul Colegiului 

Național “Emanuil Gojdu” din Oradea adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1. În urma procedurii de vot desfășurate la data de 11 ianuarie 2017, 

elevul IANC DRAGOȘ DUMITRU devine reprezentant al elevilor în Consiliul 

de Administrație al Colegiului Național “Emanuil Gojdu” din Oradea 

Art. 2. În baza procesului verbal nr. 24/11.01.2017, adunarea generală a 

Consiliului Școlar al Elevilor validează procedura de vot desfășurată și confirmă 

reprezentantul ales 

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării ei. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi înaintată reprezentantului elevilor, 

Consiliului de Administrație și direcțiunii Colegiului Național “Emanuil Gojdu” 

din Oradea 

 

Vicepreședinte,        Secretar, 

Catinca Maria IACOBESCU     Maria GÎNGĂ, 

Oana Maria DAMIAN 

 

Președinte, 

Iulian-Augustin PAVĂL 
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