HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 59 din data de 04.12.2012
privind modul de executare a Contractului de colaborare nr. 18/23.03.2004
încheiat între FUAM Sibiu şi ULBS pentru folosinţa Fermei Didactice Rusciori,
elaborarea documentaţiei necesare vânzării activului „Cabana Pârâul Căprăreţ”,
modul de organizare şi desfăşurare a unor programe de master, participarea în cadrul
unui proiect de achiziţie de servicii de acces la baze electronice de date,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 04.12.2012,
Analizând modul de executare a Contractului de colaborare nr. 18/23.03.2004,
Analizând situaţia actuală a activului „Cabana Pârâul Căprăreţ”,
Luând în considerarea decizia Consiliului Facultăţii de ŞAIAPM din data de
13.11.2012, cu privire la modul de organizare şi desfăşurare a programului de studii
universitare de master în domeniul „Ingineria Produselor Alimentare”, specializarea
Asigurarea calităţii şi Siguranţei Alimentelor,
Analizând propunerea prorectorului cu cercetarea ştiinţifică şi studii doctorale, prof.
univ. dr. Kifor Claudiu, în vederea participării la proiectul de achiziţie acces la baze de date
electronice – Anelis Plus,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 88 din Carta ULBS,
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă elaborarea documentaţiei necesare vânzării activului „Cabana Pârâul
Căprăreţ”, în vederea avizării în Consiliul de Administraţie şi aprobării în senatul universitar.
Art. 2. Aprobă delegarea d-lui Director General Administrativ, ec. Vasile Moţoc,
pentru reprezentarea universităţii în vederea soluţionării litigiului cu Fundaţia universitară
Alma Mater din Sibiu, cu privire la folosinţa „Fermei didactice Rusciori”, în baza
Contractului de colaborare nr. 18/23.03.2004.
Art.3. Aprobă decizia Consiliului Facultăţii de ŞAIAPM din data de 13.11.2012 cu
privire la modul de organizare şi desfăşurare a programului de studii universitare de master în
domeniul „Ingineria Produselor Alimentare”, specializarea Asigurarea calităţii şi Siguranţei
Alimentelor.
Art.4. Aprobă participarea Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu în cadrul proiectului
de achiziţie de servicii de acces la baze electronice de date, iniţiat de Asociaţia ANELIS
PLUS, cu finanţare din fondurile Şcolii doctorale, din regia contractelor de cercetare, venituri
proprii şi alte surse legal constituite.

Art. 5. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 6. 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

