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

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 67 din data de 26.02.2013
privind cererile unor studenţi de reducere a taxei de şcolarizare, cererea de
transfer a unui medic rezident la un alt centru universitar, cererea Bibliotecii
universitare de scoatere la concurs a unui post vacant, cererea unei societăţi comerciale
de montare standuri în locaţiile universităţii, cererea unor cadre didactice de
decontarea unor cheltuieli de deplasare, Nota privind necesitatea şi oportunitatea
vânzării imobilului „Cabana Pârâul Căprăreţ”,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 26.02.2013,
Analizând cererile unor studenţi doctoranzi de reducere a taxei de şcolarizare,
Analizând cererea unei studente de transfer la un alt centru universitar,
Analizând cererea Bibliotecii Centrale Universitare de scoatere la concurs a unui post,
Analizând cererea societăţii SC Promo Club SRL de postare de standuri publicitare în
locaţiile universităţii,
Analizând cererea unor cadre didactice din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice de
decontarea unor cheltuieli de deplasare la Târgul Internaţional de Turism de la Berlin,
Analizând Nota de Fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea vânzării
imobilului „Cabana Pârâul Căprăreţ”,
În temeiul prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, actualizată, Carta ULBS,
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Administraţie, OU 34/2009
cu modificările şi completările ulterioare, HG 681/2001 – Codul studiilor universitare de
doctorat,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă reducerea taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013 cu
50% a studenţilor înscrişi la programe de doctorat şi care au calitatea de salariaţi ai
universităţii, după cum urmează:
- Neagoş Iuliana – student doctorand anul III, în domeniul Istorie, profesor
coordonator Prof. univ. dr. Corneliu Bucur, angajată a Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, Departamentul de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene.
- Pitic Antoniu Gabriel - student doctorand în domeniul Management, conducător
de doctorat Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, angajat al Facultăţii de Inginerie,
Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică.
- Dinu Milena - student doctorand domeniul Inginerie Industrială, conducător de
doctorat Prof. univ. dr. ing. Bondrea Ioan, angajat în cadrul Facultăţii de Inginerie,
Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale.
- Savu Ovidiu - student doctorand în domeniul Medicină, profesor coordonator
Prof. univ. dr. Adriana Stănila, angajat al Facultăţii de Medicină.
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Art. 2. Respinge cererea de reducere a taxei de şcolarizare a d-nei Simina Iulia-Ida,
student doctorand anul II în domeniul Medicină, profesor coordonator Prof. univ. dr. Mihai
Leonida Neamţu.
Art. 3. Aprobă cererea d-lui Urszuly Arpad de retragere din cadrul programului de
studii doctorale, cu îndeplinirea la zi a obligaţiilor prevăzute în contractul de studii doctorale..
Art. 4. Aprobă cererea de transfer a d-nei Varga Cornelia Paula, medic rezident anul
III la specializarea Cardiologie din Centrul Universitar Sibiu în Centrul Universitar Cluj
Napoca.
Art. 5. Respinge solicitarea Bibliotecii Centrale Universitare de scoatere la concurs a
unui post de bibliotecar S, datorită faptului că nu există niciun post vacant pentru a putea fi
scos la concurs aprobat de ministerul de resort, conform prevederilor art. 22 din OUG nr.
34/2009, actualizată.
Art. 6. Respinge cererea formulată de SC Promo Club Srl de amplasare a unor stative
publicitare în locaţiile universităţii.
Art. 7. Aprobă cererea formulată de d-nul Prof. univ. dr. Ioan Cosmescu, Conf. Univ.
dr. Virgil Nicula şi Conf. Univ. dr. Cosmin Tileagă, privind decontarea cheltuielilor de
transport ocazionate de participarea în perioada 4-40 martie 2013 la Târgul Internaţional de
Turism de la Berlin.
Art. 8. Avizează Raportul privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
exerciţiu bugetar al anului 2012.
Art. 9. Aprobă Nota de Fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea vânzării
imobilului „Cabana Pârâul Căprăreţ”.
Art. 10. Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul
Direcţiei Generale Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 11. 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
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