HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 55 din data de 06.11.2012
privind soluţionarea unor cereri de aprobare de facilităţi la plata taxelor de
şcolarizare în anul universitar 2012-2013
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 06.11.2012,
Luând în considerare şi analiză cererile depuse de unii studenţi privind aprobarea de
facilităţi la plata taxelor de şcolarizare în anul universitar 2012-2013,
Având în vedere prevederile bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate de senatul
universitar,
În temeiul prevederile art. 304 (11) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 54
din Legea 53/2003 – Codul muncii, art. 88 din Carta ULBS, Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare în anul universitar 2012-2013
pentru următorii studenţi:
- Popa (Bălan) Gabriela - student anul II master Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
- Tulea Alina – student anul II ID, licenţă, Facultatea de Drept
- Chiudin Rodica – cursant la cursurile de pregătire personal didactic, nivel II
Art. 2. Aprobă reducerea cu 50% a taxei de şcolarizare în anul universitar 2012-2013
pentru următorii studenţi:
- Lupu Diana-Andreea – student anul I, licenţă, Facultatea de Inginerie
- Sofonea Florin – student anul I, master, Facultatea de Ştiinţe
- Olaru Marian - student anul I, master, Facultatea de Ştiinţe
- Cormoş Gabriela – student anul II, Facultatea de Medicină
- Mutu Cătălin Cosmin – student anul II, master „Management Sanitar”
- Costea Ioan Traian – student anul I, master, Facultatea de Ştiinţe
- Fenişer Cristina – reducerea cu 50% a taxei de susuţinere a tezei de doctorat.
- Ludoşan Mioara Luminita – student master, domeniul Ştiinţele comunicării,
Facultatea de Litere şi Arte.

Art. 3. Aprobă referatul conducerii Facultăţii de Medicină privind reducerea cu 50% a
taxei de şcolarizare datorată de studenţii înmatriculaţi la Medicină Generală sau Medicină
Dentară ca a doua specializare. Reducerea vizează numai studenţii absolvenţi ai Facultăţii de
Medicină din cadrul ULBS care sunt înmatriculaţi rezidenţi la Centrul universitar Sibiu în
specialitatea Chirurgie oro-maxilo-facială.
Art. 4. Respinge ca nefondată şi neîntemeiată cererea d-lui Popa Iulian Petru, student
în cadrul Facultăţii de ŞAIAPM, de reducere a taxei de şcolarizare pentru anul universitar
2012-2013.
Art. 5. Declină competenţa de soluţionare a cererii de scutire de la plata taxei de
şcolarizare depusă de D-nul Pavel Moraru, lect. univ. dr. în cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, pentru soţia sa Constanţa Moraru (Pahomi), student anul II la Facultatea de
Medicină, în favoarea senatului universitar.
Art. 6. Aprobă cererea d-nei Gangwisch Ibolya, asistent universitar în cadrul
Facultăţii de Medicină, de acordare a concediului fără plată în anul universitar 2012-2013, în
vederea finalizării studiilor doctorale
Art. 9. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 10. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri şi transmitere spre aprobarea senatului universitar.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

