
Proces verbal 

 

Încheiat azi, 13.03.2014 cu ocazia sedinței Asociației Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Cluj-Napoca 

Ordinea de zi: 

• Dare de seamă a ALTNB 

• Discuții diverse 

Președintele ALTNB, dl. Eugen Bearz, a prezentat situația proiecției bugetare pe anul în curs. 

Situația fondurilor comitetului de parinți din anul scolar 2012-2013 

Din totalul de 1325 elevi (fără clasele a 8-a si a 12-a), au cotizat la fondul comitetului de parinți pe scoală 

din partea a aproximativ 860 de elevi. 

De la fostul comitet de parinți al școlii a intrat în contul ALTNB în data 20.12.2013 suma 10.033,71 RON. 

       Situația ALTNB în anul școlar 2013-2014 până la data sedinței 

Din totalul de 1570 elevi (incluzând clasele a 8-a si a 12-a), au cotizat la ALTNB părinții a aproximativ 450 

de elevi. 

Soldul inițial al ALTNB a fost de 10.033 RON. 

Soldul la data de 13.03.2014 este de 25.517 RON. 

Până la data de 13.03.2014 nu s-a cheltuit nici o sumă din fondul ALTNB. Fiecare sumă care se va cheltui 

va fi facută publică. 

Asociația va căuta alte surse de venit în afară de cotizațiile membrilor: 

• Completarea formularului A230 cu 2% din impozit 

• Firmele care își desfasoară activitatea în incinta școlii să facă donații/sponsorizări către asociație 

• Proiecte europene. De exemplu se poate face proiect pentru construcția unui bazin de înot în 

școală cu 95% fonduri europene nerambursabile și 5% plătite de școală și asociație. 

 

D-na. director Marinela Zamfir și-a prezentat punctual de vedere privind ALTNB, subliniind importanța 

creșterii acestei asociații. O altă problemă ridicată a fost necesitatea mansardării clădirii școlii, având în 

vedere că în anul școlar 2014-2015 vor fi 6 clase pregătitoare. 

D-na. director adjunct Cristina Popescu a vorbit despre necesitatea materialelor didactice auxiliare 

pentru ridicarea nivelului educațional și a performanțelor elevilor. 



Dl. Președinte Eugen Bearz a cerut propuneri pentru bugetul ALTNB. 

Dl. Cătălin Berindean a propus cooptarea parinților care lucrează cu fonduri europene pentru a sprijini 

asociația. 

Dl. Petru Călian a propus amanarea cu o lună a bugetului ALTNB și stabilirea unor sedințe cu părinții la 

clase pentru a se discuta aceste prevederi bugetare. 

S-a supus la vot și s-a aprobat propunerea d-lui. Călian privind amanarea bugetului și organizarea 

sedințelor cu părinții. 

Dl. Călian a propus ca ordine de zi pentru sedințele de la clase: 

• Completarea adeziunilor 

• Propuneri pentru intocmirea bugetului ALTNB 

• Directionarea procentului de 2% catre ALTNB 

S-a fixat termenul de 7-11 aprilie 2014 (în săptămâna școala altfel) pentru urmatoarea sedință a ALTNB. 


