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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

Nr. 07 din 03.03.2015 

 

 

Privind avizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Editurii universității, 

Procedura operațională multiplicarea și tipărirea publicațiilor la Editura ULBS, a Adendum la Nota 

cu privire la cuantumul tarifelor/oră convențională pentru remunerarea activităților didactice 

prestate în regim de plata cu ora în anul universitar 2014-2015, diverse; 

Consiliul de Administrație al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu întrunit în ședința din 

data de 03.03.2015,  

În temeiul prevederilor art. 87 din Carta ULBS, Regulamentul privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului de Administraţie, Regulamentul privind activitatea didactică şi 

profesională în ULBS, art.264 alin 1 lit d din Legea nr.53/2003 republicata, Legea Educației 

Naționale 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art. 1 Se avizează Regulamentul de organizare și funcționare a Editurii universității, 

Procedura operațională multiplicarea și tipărirea publicațiilor la Editura ULBS. 

Se transmite spre validare senatului universitar. 

Art. 2 Se avizează statele de personal didactic auxiliar si nedidactic pe facultăți si structurile 

suport din universitate. 

Art. 3 Avizează Adendum la Nota cu privire la cuantumul tarifelor/oră convențională pentru 

remunerarea activităților didactice prestate în regim de plata cu ora în anul universitar 2014-2015 

Art. 4 Aprobă Procesul verbal privind desfășurarea procedurii de cercetare prealabilă 

privind abaterea disciplinară săvârșită de dl. Oprean Ioan și aplicarea sancțiunii prevăzută în art. 

264 alin. 1 lit. d constând în  reducerea salariului de bază pe o durată de 2 luni cu 5%. 

Art. 5 Consiliul de Administrație aprobă deplasările cadrelor didactice și ale studenților din 

ULBS cf. Anexei. 

Art. 6 Conducerea facultăţilor, departamentelor şi compartimentelor din cadrul Direcţiei 

General Administrative vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 7 Secretariatul Consiliului de Administraţie va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

şi transmite spre aprobare senatului universitar. 

 

 

Preşedinte al Consiliului de Administraţie, 

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA 

 

 

 

Jurist          A consemnat, 

Mona VĂTĂȘOIU        Daniela TROCAN 


