
Extras din Proces verbal  

incheiat azi 09.10.2014 la sedinta ALTNB 

Domnul vicepresedinte Lazurean prezinta o dare de seama a anului precedent. 

Ordinea de zi: 

1. Dare de seama 

2. Propuneri activitati 

3. Alegerea unui nou comitet 

La sedinta sunt prezente doamnele directoare: 

- Prof. Marinela Zamfir director 

- Prof. Cristina Popescu director adj. 

- Prof. Mirela Budisan director adj. 

1. Sunt enumerate toate proiectele incheiate si platite (daca a fost cazul)de ALTNB (uniforme liceu, 

premii, excursie olimpici,pavarea platoului cu  dale la intrarea de pe str. Balcescu , amenajare si 

repararea bailor de la parterul cladirii principale ,etc) 

2. Propuneri pe termen lung: dotari cabinet, lobby ptr obtinerea finantarii mansardarii cladirii roz 

de catre Primarie, finalizarea muzeului scolii, premiere cu ocazia zilelor scolii, pregatirea elevilor 

olimpici prin stimularea profesorilor care-I pregatesc, premierea elevilor olimpici, etc. Se doreste 

ca dotarile sa fie folosite de cat mai multi copii, si se solicita ajutorul si implicarea unui numar 

cat mai mare de parinti. 

Doamna director Zamfir multumeste conducerii ALTNB si il prezinta pe domnul consilier 

educativ Teodorescu Iulian. Sunt mentionate rezultatele deosebite din anul precedent: 

Moldovan Andrei, olimpic international la biologie si este propus sa fie premiat si in luna 

decembrie. Se mentioneaza de catre doamna director amenajarea spatiului de la subsol si 

problema lipsei spatiului. 

Referitor la semiinternat exista incheiat  protocolul cu doamnele invatatoare in cee ace priveste 

desfasurarea orelor de semiinternat. 

La Consiliul de Administratie s-a luat decizia sa nu se mai gateasca in bucataria scolii iar pentru 

solutionarea in cel mai scurt timp posibil a problemei legate de servirea mesei in incinta scolii 

Conducerea Asoc. ALTNB a solicitat in scris scolii sa se puna la dispozitia parintilor cu titlu gratuit 

un spatiu pentru servirea mesei si ulterior sa se faca un concurs de dosare in cee ace priveste 

firmele ofertante ptr masa in regim catering.. Conducerea scolii a raspuns favorabil cererii si s-a 

pus la dispozitie spatiu de servire a mesei amenajat la subsolul cladirii principale. 

In concluzie, ALTNB se adreseaza tuturor parintilor sa solicite oferte de la firmele de catering sa 

putem sa facem in cel mai scurt timp posibil servirea mesei in incinta scolii noastre. 

Referitor la deschiderea portilor, se va afisa un orar pe fiecare poarta (din motive de 

siguranta),parintii fiind rugati sa nu intre in curtea scolii si sa respecte regulamentul intern. 

Doamna director adjunct Budisan multumeste conducerii ALTNB si insista in continuare  ca 

parintii sa se implice spre noi realizari. Orice nemultumire sa fie adresata dirigintelui, directiunii. 



Domnul Teodorescu isi manifesta multumirea in ceea ce priveste realizarile prezentate pana in 

prezent de ALNTB si isi exprima increderea pe care o are si in calitate de parinte ca totul va 

prinde contur. 

 

Doamna Corina Popa membru in comitetul de conducere al ALNTB se adreseaza celor prezenti 

cu rugamintea sa incercam sa ne respectam reciproc si cu rabdare sa incercam sa ne atingem 

scopurile propuse inspre binele elevilor din L.T.N.Balcescu .Anunta ca s-a votat in CA teze unice 

pe scoala la matematica si Lb. Romana incepand de la clasele a V-a, cu un nivel mediu spre 

ridicat, cu scopul de a vedea unde se situeaza elevul in generatia sa(nivel de clasa ). 

 

S-a obtinut oferta de pret pentru toate modelele de uniforma existente la acest moment in L.T. 

N Balcescu . ALTNB detine oferte pentru confectionarea uniformelor. Oferta va fi publicata pe 

site. Modelul de uniforma trebuie respectat in totalitate (uniforma fiind obligatorie la acest 

moment ptr toti elevii scolii), firma care confectioneaza aceasta uniforma ramane sa fie aleasa 

de catre fiecare parinte in parte analizand ofertele comparative. 

 

3. Cotizatia pentru anul precedent a fost de 30lei/semestru/ elev se solicita propuneri pentru 

cotizatia pe anul scolar 2014-2015 se voteaza cotizatia in parametrii anului trecut respectiv: 

60lei/elev/an, fratii din scoala platesc doar in primul semestru. Exceptie de la plata cotizatiilor: 

copiii dascalilor, cazurile sociale, clasele a VIII-a si a XII-a. Sa se adune cotizatia pe primul 

semestru pana in 15 noiembrie 2014 si cea de pe al doilea semestru pana in 15 martie. S-a votat 

in unanimitate. 

Anul trecut o treime din totalul parintilor au achitat cotizatia catre ALTNB. 

 

Cazurile sociale trebuie ajutate, pentru inceput sa fie depistate si ierarhizate (orfan, provenit din 

institutii de stat, cazuri medicale grave, handicap etc.). Uniformele de liceu primite cu titlu 

gratuit de la firma contractanta se vor da cazurilor sociale care adreseaza cerere in scris ALTNB 

in limita numarului lor si respectand ierarhia facuta tinandu-se cont de gravitatea cazului social. 

 

Investitiile la clase trebuie sa fie facute respectandu-se ordinea fireasca a derularii in bune 

conditii. Pasii de urmat sunt pe site-ul scolii “Asociatia parintilor/Anunturi utile” “Mesaj din 

partea asociatiei pentru parinti”. Rugam sa se adreseze cereri in scris la adresa 

altnbcluj@yahoo.com. 

 

4. Asociația a primit de la școală dreptul de folosire a sălii pentru servirea mesei. 

Se asteapta oferte pentru catering care sa indeplineasca unele conditii speciale. Firmele 

ofertante vor depune dosarul, vor trebui sa faca si curatenie in sala de servire a mesei . 

Conditiile vor fi afisate pe site. 

 

http://www.balcescucj.ro/files/Parinti/documente/Procedura_pentru_lucrari_in_salile_de_clasa_v2.pdf
http://www.balcescucj.ro/files/Parinti/documente/Procedura_pentru_lucrari_in_salile_de_clasa_v2.pdf
mailto:altnbcluj@yahoo.com


Sa se completeze cat mai multe formulare 230 cu directionarea sumei de 2% din impozit catre 

ALTNB Cluj-Napoca. Formularul il gasiti pe site-ul scolii “Asociatia parintilor/Documente 

asociatie” “Cerere_230_2013-COMPLETAT”. 

 

5. Reprezentantii in Consiliul de Administratie, propuneri Lazurean, Popa, Nasaudean. Se voteaza 

in unanimitate.S-au anuntat si  alti reprezentanti care in caz de forta majora vor fi delegate de 

catre cei numiti sa-I reprezinte in CA : Anca Farcas si Claudiu Anca. 

6. Se voteaza inlocuirea presedintelui ALTNB si alegerea noului comitet de conducere Propuneri 

pentru alegerea conducerii  ALTNB: Lazurean presedinte, Berindean vicepresedinte si Popa 

membru. Doamna contabil Sandor Marinela se ofera pentru servicii de contabilitate(clasa PB). 

Propunerile au fost votate in unanimitate. 

7. Modificari la statut: elevii sa poata fi premiati si profesorii sa fie platiti pentru clasele de 

excelenta. Votat. 

Domnul de la clasa a IX-a propune ca sa fie specificat în statut modul in care un membru se 

poate retrage din asociatie. 

8. Discutii despre masa la scoala, pozitii pro si contra in ceea ce priveste cateringul. Pana in data de 

15.10.2014 toate clasele sa anunte numarul elevilor doritori sa serveasca masa in incinta scolii in 

regim catering pentru a putea solicita oferte. 

 

Rezumat hotărâri: 

1. S-a votat o noua conducere a asociației. (detalii) 

2. S-au votat reprezentanții părinților în consiliul de administrație al școlii. (detalii) 

3. S-a votat valoarea cotizației și termenele de plată. (detalii) 

4. S-a votat efectuarea de modificări la statut. (detalii) 

5. Asociația trebuie să rezolve cateringul „after school”. (detalii și discuții) 

http://www.balcescucj.ro/files/Parinti/documente/Cerere_230_2013.pdf

