HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 8 din data de 24.04.2012
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 24.04.2012,
Analizând cererile, proiectele şi referatele depuse spre analiză şi aprobare de către
structurile academice şi administrative ale universităţii şi de către membrii comunităţii
academice,
Având în vedere dispoziţiile art. 213 alin. (13), art. 311, alin. (1) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 şi prevederile art. 87 şi art. 88 din Carta Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă suma de 6000 lei pentru finanţarea activităţilor şi acţiunilor ocazionate
de întâlnirea decanilor facultăţilor de drept în privinţa participării la a 5-a Conferinţă a
decanilor Facultăţilor de Drept din Europa Centrală şi de Est.
Art. 2. Respinge cererea studentului doctorand Groza Tiberiu de susţinere a tezei de
doctorat pe motiv că petentul nu are calitatea de student doctorand fiind exmatriculat la data
de 01.10.2010.
Art. 3. Respinge cererea dr. Cătălin Bălan de acordare a concediului de odihnă în
perioada 17.04-15.05.2012, ca fiind nefondată, întrucât nu s-au prezentat dovezi privind
modalitatea de efectuare a activităţii didactice programate în perioada respectivă şi pentru
tardivitatea depunerii cererii.
Art. 4. Respinge cererea doctorandului Militaru Ştefănescu Viorel Cristian de scutire
a taxei de susţinerea publică a tezei de doctorat întemeiat pe faptul că nu a susţinut public
teza de doctorat în termen.
Art. 5. Aprobă suma de 30 lei reprezentând taxă de participare la manifestarea „Zilele
cercetării ştiinţifice studenţeşti” organizată de Universitatea Constantin Brâncuşi” din Târgu
Jiu în perioada 30.04.2012 – 01.05.2012 pentru studentele Damian M. Irina şi Ezaru C. Elena
Mihaela de la Facultatea de Ştiinţe Economice. Respinge cererea studentelor de decontare a
cheltuielilor de transport şi cazare la acest eveniment pe motiv că acestea nu au calitatea de
salariat.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea

