Ministerul Educaţiei Naţionale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Directia General Administrativă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 66 din data de 19.02.2013
privind rezilierea unui contract de şcolarizare, modificarea componenţei unei
comisii de concurs, de achiziţionare de aparatură de specialitate, de recunoaştere a
calităţii de conducător de doctorat, organizarea unui concurs pentru ocuparea postului
vacant în cadrul Biroului de Audit Intern,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 19.02.2013,
Analizând cererea unei studente de reziliere a contractului de şcolarizare,
Analizând cererea Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane de înlocuirea preşedintelui unei
comisii de licenţă şi disertaţie,
Analizând referatul Facultăţii de Medicină privind necesitatea achiziţiei unor
echipamente pentru specializarea Medicină Dentară şi Tehnică Dentară necesare evaluării în
vederea acreditării acestora,
Analizând situaţia prezentată verbal de către, Conf. Univ. Dr. Mitrea Alexandra decan
al Facultăţii de Litere şi Arte, privind participarea d-nei Conf. Univ. dr. Silvia Florea, titular
în cadrul Departamentului de Studii Anglo-Americane şi Germanistică, la disciplina Sintaxa
propoziţiei în limba engleză, în comisia de reexaminare a unei studente care a contestat nota
acordată de către acesta în sesiunea de examene ianuarie-februarie 2013,
Luând în considerare solicitarea d-lui Prof. univ. dr. Popa Emil, cadru didactic titular
în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, de recunoaştere a calităţii de conducător de doctorat,
Luând în considerare referatul realizat de Direcţia Generală Administrativă, privind
necesitatea şi oportunitatea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant în cadrul
Biroului de Audit Intern,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată, art. 88 din
Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie,
Ordin nr. 3271/2012 privind Metodologia – cadru de organizare a examenelor de finanţare a
studiilor în Învăţământul Superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie,
disertaţie.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă rezilierea contractului de şcolarizare seria BA nr. 10/17.09.2012,
încheiat cu studenta Bălăşoiu Alina Alexandra, înmatriculată la Facultatea de Ştiinţe, studii
de master, sub condiţia onorării la zi a tuturor obligaţiilor născute din executarea contractului
până la data de 19.02.2013.
Art. 2. Aprobă înlocuirea domnului prof. univ. dr. Lucian Giura, preşedinte în comisia
de licenţă şi disertaţie sesiunea februarie-martie 2013 din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, Departamentul de Istorie, Patrimoniu, Teologie Protestantă, cu d-na conf. Univ. dr.
Sultana Avram.
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Art. 3. Aprobă organizarea
procedurii de achiziţie publică în
vederea atribuirii contractului de furnizare de 26 bucăţi de unit-uri dentare, 8 bucăţi
simulatoare cu Fantom cu

unităţi de compresoare pentru unit-urile dentare şi simulatoare, în valoare estimată de 200000
euro inclusiv TVA. Finanţarea achiziţiei se va asigura din sumele prevăzute în bugetul
Facultăţii de Medicină, taxe rezidenţi, taxe de admitere şi contribuţia Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu.
Art. 4. Aprobă necuprinderea d-nei Conf. Univ. dr. Silvia Florea, titular în cadrul
Departamentului de Studii Anglo-Americane şi Germanistică, în cadrul comisiei de
reexaminare a unei studente la disciplina Sintaxa propoziţiei în limba engleză.
Art. 5. Aprobă recunoaşterea calităţii de conducător de doctorat a d-lui prof. univ. dr.
Popa Emil în cadrul Şcolii Doctorale a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Art. 6. Aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de
Administrator Patrimoniu cu atribuţii de auditor intern în cadrul Biroului de Audit Intern, cu
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
Art. 7. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 8. 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

Adresa: Bd-ul. Victoriei, nr. 10
Sibiu, 550024, România
e-mail: administratie@ulbsibiu.ro
www.ulbsibiu.ro

Tel: +40 (269) 217 779
Fax: +40 (269) 214 294

