HOTĂRÂREA nr. 4 din 10 aprilie 2012,
privind organizarea de alegeri parţiale pentru ocuparea locurilor vacante în Senatul Universităţii
„Lucian Blaga” din Sibiu

Având în vedere că după cele două tururi de alegeri pentru Senat desfăşurate în
20/27.01.2012 nu s-au ocupat integral locurile în Senat, coroborat cu locurile vacantate prin demisia
senatorilor aleşi în funcţii de conducere operativă a universităţii,
Pentru funcţionarea corespunzătoare a Senatului universităţii şi pentru asigurarea
cvorumului necesar dezbaterii şi aprobării proiectelor de hotărâri depuse de Consiliul de
Administraţie,
În temeiul prevederilor art. 5.6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Senatului
universităţii,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
HOTĂRĂŞTE
1. Organizarea de alegeri parţiale pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în Senatul
universităţii:
1.1 Reprezentanţi ai cadrelor didactice şi de cercetare
Nr.
crt.
1.

Facultatea

Departamentul

Teologie

2.

Litere

3.

Inginerie

4.

Ştiinţe

5.

Ştiinţe Socio-Umane

6.

Medicină

7.

ŞAIAPM

8.

Ştiinţe economice

Studii angloamericane şi
Germanistică
Inginerie industrială şi
management
Matematică informatică
Istorie Teologie protestantă
Jurnalism, Comunicare,
Sociologie, Psihologie
Preclinic
Clinic medical
Clinic chirurgical
Ştiinţe agricole şi industria
produselor alimentare
Management, marketing şi
Administrarea afacerilor
Finanţe şi contabilitate

TOTAL

Număr locuri
vacante
1
2
2
2
1
2
2
3
1
1
1
1
19

1.2 Reprezentanţi ai studenţilor
Studenţi

Facultatea de inginerie

1

2. Calendarul alegerilor parţiale este următorul:
- 11-19 aprilie ora 15,00 – depunerea dosarelor de candidatură la Registratura ULBS;
- 20 - 23 aprilie ora 11,00 – verificarea conţinutului dosarelor şi avizarea lor, şi emiterea
eventuale decizii de constatare a unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese, de
către Oficiul juridic;
- 23 aprilie ora 12,00 – comunicarea eventualelor decizii de constatare a unor situaţii de
incompatibilitate şi conflict de interese;
- 23 aprilie ora 12,00 – comunicarea listei candidaţilor a căror candidatură este conformă şi a
listei electorilor cadre didactice şi de cercetare şi reprezentanţi ai studenţilor, la facultăţi, de
către DGA în vederea afişării la avizierele facultăţilor;
- 23 -24 aprilie ora 12,00 - depunerea contestaţiilor la decizia comunicată;
- 24 aprilie ora 12,00 - analiza temeinicii şi legalităţii contestaţiilor de către Consiliul de
administraţie;
- 25 aprilie ora 11,00 - validarea hotărârii Consiliului de administraţie privind temeinicia şi
legalitatea contestaţiilor de către Senatul ULB Sibiu în şedinţă extraordinară;
- 25 aprilie ora 12,00 – comunicarea Hotărârii Senatului pe site-ul universităţii şi prin poştă
cu confirmare de primire;
- 25 aprilie ora 14 – 16,00 – Consiliile facultăţilor vor stabili ordinea candidaţilor în
buletinele de vot pe care o comunică DGA în vederea tipăririi buletinelor de vot;
- 26 aprilie – tipărirea buletinelor de vot;
- 27 aprilie ora 8-15- desfăşurarea procesului de votare la cele trei secţii de vot;
- 27 aprilie ora 19,00 – transmiterea procesului verbal cu rezultatele votului înregistrat la
fiecare secţie de votare către Comisia electorală centrală a universităţii în vederea analizei şi
centralizării rezultatelor şi întocmirii procesului verbal cu rezultatele alegerilor parţiale;
- 02 mai ora 12,00 – analiza si verificarea rezultatelor alegerilor parţiale în Consiliul de
administraţie.
3. Organizarea secţiilor de votare şi componenţa birourilor electorale de secţie şi cel al
universităţii rămân neschimbate.
R E C T O R,
Prof. univ. dr. ing. Ioan BANDREA

