Asociația Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca dorește să sprijine instituția de învățământ sub
diferite forme( conform statutului ALTNB), inclusiv pe partea de dotări, reparații și îmbunătățiri ale sălilor de
clase.
Întrucât conducerea asociației nu poate realiza toate solicitările adresate de la fiecare clasă în parte, ne
adresăm cu rugămintea ca aceste solicitări să nu fie subiective, cu utilitate limitată , să fie adresate în scris
anterior momentului de start în demararea realizării obiectivului propus.
Pentru efectuarea unor astfel de lucrări sau investiții/reparații este necesar:
1. Informarea administrației și a conducerii școlii despre lucrările/investițiile dorite și obținerea acordului
pentru realizarea proiectului propus. Este posibil ca unele lucrări să fie prevăzute în planul de
dotare/reparații al școlii și nu dorim ca să direcționăm fondurile pe aceleași proiecte pe care școala
deja le-a avut în calcul la planul de dotare/reparații etc.
2. Dacă se dorește ca sumele cheltuite să fie scăzute din cotizația către asociație, atunci este necesar să
fie trimisă o informare pe adresa de mail: altnbcluj@yahoo.com.
a. Informarea trebuie să conțină si oferte de preț, lucru care va ajuta obținerea celor mai avantajoase
prețuri și pentru alte clase care doresc să efectueze lucrări similare. Astfel ne ajutăm reciproc.
b. Obținerea acordului scris din partea asociației pentru acceptul/refuzul decontării totale/parțiale a
cheltuielii prevăzute în solicitare cu viza cenzorului asociației.
c. În cazul în care dotarea/reparația/investiția se realizează din banii de cotizații încasați de la membri
clasei respective acestea vor intra în patrimonial asociației la posturi în bilant insotite de
documente aferente.
3. Propunerea pe care noi o facem cu privire la proiecte care ar trebui efectuate cu titlu de investiții și
dotări este să se urmărească folosirea bunurilor de cât mai mulți elevi pe o durată cât mai mare de
timp. Exemple: proiectoare la nivel de catedră, materiale didactice (hărți, planșe , glob pamântesc ,
enciclopedii, dicționare, dvd-rom portabil etc.).
4. Vă readucem aminte ca obiectivele pe care asociația le are ca scop și dorește să le realizeze sunt multe
și nu putem direcționa întreaga cotizație încasată doar pe dotări în sălile de clasa. (Exemple de
obiective propuse: dorim să ajutăm financiar cazurile sociale prin achiziționarea rechizitelor necesare,
uniformei etc., răsplatirea eforturile elevilor olimpici și premianți prin premii in bani, excursii etc.)
5. Orice lucrare/investiție efectuată va fi preluată pe inventar de către administrația școlii și va rămâne în
respectiva sală de clasă.
În speranța că am fost suficient de expliciți în această informare vă rugăm să ne sprijiniți cât se poate
de eficient în realizarea acestor obiective atât cu propuneri, soluții precum și cu răbdarea necesară și
înțelegerea de care fiecare dintre noi trebuie să dăm dovadă.
Cu respect,
Conducerea ALTNB Cluj Napoca

