HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 57 din data de 13.11.2012
privind avizarea posturilor vacante scoase la concurs, soluţionarea unor cereri
de scutire de la plata taxei de şcolarizare, precum şi acordarea unui sprijin financiar
pentru realizarea unei opere de sculptură
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 13.11.2012,
Analizând propunerile avizate de consiliile facultăţilor privind scoaterea la concurs a
posturilor vacante pentru semestrul I, al anului universitar în curs,
Analizând cererile unor studenţi de la Facultatea de Medicină, de scutire de plata taxei
de şcolarizare aferentă anului universitar 2011-2012,
Luând în considerare solicitare Societăţii Cultural-Patriotică „Avram Iancu” filiala
Sibiu de acordare a unui sprijin financiar în vederea realizării bustului lui Avram Iancu în
Parcul Astra din Sibiu,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 10 (3) din HG
457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor
didactice ;i de cercetare vacante din învăţământul superior, art. 88 din Carta ULBS,
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2012-2013 a
posturilor didactice vacante prezentate în Anexa 1.
Art. 2. Aprobă scutirea de la plata taxei de şcolarizare neachitată în anul universitar
2011-2012 de către Cârstea M. Cristian –Bogdan, Stănila Hortensia, Mara (Dejan) Diana
Iuliana, studenţi în anul III Facultatea de Medicină, specializarea Medicină Generală, sub
condiţia reînmatriculării în anul III de studiu cu plata taxei de reînmatriculare şi a tranşei de
40% din taxa de şcolarizare aferentă anului universitar 2012-2013 până la data de 15.11.2012.
Art. 3. Respinge solicitarea Societăţii Cultural-Patriotică „Avram Iancu” filiala Sibiu
de acordare a unui sprijin financiar în vederea realizării bustului lui Avram Iancu în Parcul
Astra din Sibiu din lipsă de temei legal.
Art.4. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5. Secretariatul Consiliului de administraţie va asigura comunicarea prezentei
hotărâri şi transmitere spre aprobarea senatului universitar.
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