Ministerul Educatiei Nationale
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Directia Generala Administrativă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Nr. 70 din data de 19.03.2013
privind amendarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului
de admitere la programele de studii ale universităţii, aprobarea unor proceduri
operaţionale, avizarea Raportului referitor la cuantumul regiei pentru granturile de
cercetare şi la modul în care regia a fost cheltuită în anul 2012, cererea unui student de
finalizare a studiilor de licenţă, planul de achiziţii servicii publicitare pentru anul 2013,
cererile facultăţilor de acordare a unor titluri de Doctor Honoris Causa,
propunerea de modificare a componenţei comisiei de concurs, aprobarea Proiectului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2013,
Consiliul de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în şedinţa
din data de 19.03.2013,
Analizând propunerea de amendare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului de admitere la programele de studii ale Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
pentru anul universitar 2013-2014,
Luând în considerare procedurile operaţionale privind derularea achiziţiilor publice în
cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu,
Analizând Raportului referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare şi la
modul în care regia a fost cheltuită în anul 2012,
Analizând cererea studentului Nicolae Vlad Andrei de finalizare a studiilor de licenţă
în cadrul Universităţii de Vest din Timişoara,
Analizând planul de achiziţii de servicii de promovare a ofertei educaţionale pentru
anul 2013 realizat de către Direcţia de Comunicaţii şi Marketing a Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu,
Analizând cererea Facultăţii de Ştiinţe Economice de acordare a titlului de Doctor
Honoris Causa, d-lui prof. univ. dr. Mugur Isărescu, guvernatorului Băncii Naţionale,
Analizând cererea Facultăţii de Litere şi Arte de acordare a titlului de Doctor Honoris
Causa academicianului Eugen Simion,
Analizând propunerea de modificare a componenţei unei comisiei de admitere la
Facultatea de Medicină,
Analizând Proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 elaborat de
către departamentele din Direcţia Generală Administrativă a universităţii,
În temeiul prevederilor art. 142, din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată,
O.U. nr.34/2006 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art. 88
din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de
Administraţie,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Avizează proiectul de Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului
de admitere la programele de studii ale universităţii pentru anul 2013-2014 şi transmiterea lui
spre aprobare senatului universitar.
Art. 2. Avizează procedura operaţională şi instrucţiunile de lucru privind derularea
achiziţiilor publice în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Art. 3. Avizează Raportul referitor la cuantumul regiei pentru granturile de cercetare
şi la modul în care regia a fost cheltuită în anul 2012.
Art. 4. Aprobă cererea absolventului Nicolae Vlad Andrei de la specializarea Ecologie
şi protecţia mediului, promoţia 2012, de susţinere a examenului de licenţă la Universitatea de
Vest din Timişoara.
Art. 5. Aprobă planul privind achiziţia de servicii de promovare a ofertei educaţionale
pentru anul 2013 elaborat de către Direcţia de Comunicaţii şi Marketing din cadrul
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Art. 6. Avizează solicitarea Facultăţii de Ştiinţe Economice de acordare a titlul de
Doctor Honoris Causa, d-lui Prof. univ. dr. Mugur Isărescu, guvernatorului Băncii Naţionale.
Se transmite spre aprobare senatului universitar.
Art.7. Avizează solicitarea Facultăţii de Litere şi Arte de acordare a titlului de Doctor
Honoris Causa academicianului Eugen Simion. Se transmite spre aprobare senatului
universitar.
Art. 8. Aprobă modificarea componenţei comisiei de admitere din cadrul Facultăţii de
Medicină, specializarea Chimie, prin înlocuirea unui titular din cadrul Facultăţii de ŞAIAPM
cu şef lucrări Vonica Gligor.
Art. 9. Avizează Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli provizoriu pentru anul
2013 şi-l transmite spre aprobare senatului universitar.
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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