
Proces verbal a sedinței semestriale a  

Asociației Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

15 octombrie 2015 
Ordinea de zi: 

1. Darea de seama anuala (2014-2015) 

2. Stabilirea cotizatiei 

3. Realizare dulapioare 

4. Diverse 

 

1. Discutii referitoare la investitiile realizate in salile de clasa si nemultumiri in legatura cu schimbarea 

salilor. 

a. Propunere pentru anul curent:  

i. Catalog electronic 

ii. Dulapioare aproximativ 120 lei/dulapior 

iii. 1 iunie  

iv. Premieri 

v. Excursii 

vi. Zilele Scolii 

vii. Alte activitati 

2. Propunere pt. dulapioare: 

a. Platirea in avans a cotizatiei (de examplu pt. 4 ani care va include si costul dulapiorului) pt. ca 

elevul sa beneficieze de folosirea lui cat timp este elev in scoala. Trebuie sa se inteleaga ca 

dulapioarele vor fi proprietatea asociatiei . 

b. Platirea din banii asociatiei si impartirea lor pe clase in ideea ca vor avea doi copii un dulapior 

(risc sa nu se intretina in conditii optime si ptr daune sa nu raspunda nimeni) 

c. Propunere ca materialul din care se vor face dulapioarele sa nu fie metal ci MDF (din cauza 

umezelii de la demisol) 

3. Cotizatia elevului fara frati 30 lei/semestru, mai multi frati 30 lei pe semestrul intai. Elevii care au parinti 

cadru didactic in scoala si cazurile sociale nu platesc. Se voteaza si se aproba aceeasi suma ca si anul 

trecut. 

4. Diverse 

a. Impozitul 2% poate fi directionat catre ALTNB 

b. Propunere 200 lei net pentru persoana care s-a ocupat cu intocmirea actelor contabile. 

c. Nevoia unui cenzor pt. functionarea asociatiei 

d. Mansardarea cladirii roz (stadiu de discutie) 

e. Propuneri de buget si organizatorice 

i. Alocarea banilor asociatiei (pt. premierea olimpicilor cu precadere). Propunere: 

amenajarea bailor, schimbarea (raschetarea) parchetului. 

ii. Banii pentru premiere de la sfarsitul anului scolar ptr fiecare clasa cotizanta nu se vor 

mai da (se supune la vot si se aproba) 

iii. Pentru olimpici (urmand sa se stabileasca pana la ce faza a olimpiadei se coboara) si 

premianti (sefii de promotie) 

iv. Se propune solicitarea de oferte de pret ptr amenajarea  bailor (se voteaza si se aproba). 

v. Se ia atitudine impotriva organizarii tezelor unice ca acestea sa fie scoase motivul fiind 

acela ca nu este un feedback de la cadrele didactice implicate si la sedintele de clasa s-au 

cerut semnaturi de catre cadre sa se scoata aceste teze considerand ca rezultatele nu 

sunt concludente. 


