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HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr. 16 din 11.05.2021

Consiliul de Administralie al Universitdlii,,Lucian Blaga" din Sibiu,
in baza Hotdrdrii Guvernului Rominiei nr. 22511990 privind transformarea unor institute de

invdldm6nt superior in universitdli,
AvAnd in vedere:
- Legea nr. 55 din 15 mai2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor

pandemiei de COVID -19, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
- H.G. nr. 43219 aprilie 2021 privind prelungirea cu 30 de zlle a stdrii de alerld pe teritoriul

Romdniei incepdnd cu data de 13 aprilie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19,

- Ordinul ME/MS nr. 323519312021 pentru aprobarea mdsurilor de organizare a activitalii in
cadrul unitSlilor/instituliilor de invdldmAnt in condilii de siguran{d epidemiologicd pentru prevenirea
imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV-2,

- HCA nr. 04 din 03.02.2021 referitoare la PLANUL DE MASURI pentru organrzarea activitdlii
in cadrul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguranld epidemiologica pentru
prevenirea imbolndvirilor cu virusul SARS-CoV2 incep6nd cu semestrul al Il-lea al anului universitar
2020-2021,

in temeiul prevederilor art.l23 alin. (l) qi (2) din Legea nr.ll2Oll a educa{iei nafionale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, care reglementeazd autonomia universitard, ale Regulamentului
pentru organtzarea qi funclionarea Consiliului de Administrajie al ULBS,

Ministeru! Educa[iei
Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu

in u.ma votului electronic exprimat in perioada 10.05.2021 - 11.05.2021,

HoTARA$rE:

urmeazd a fi depuse de ULBS la Agenda Culturall 2021Art. I Se aprobd lista proiectelor ce

a Consiliului Local Sibiu. (Anexa 1)

Art.2 Se aprobd lista proiectelor ce trmeazd a fi depuse de ULBS la Agenda Culturald 2021 a
Consiliului Judelean Sibiu. (Anexa 2)

Art. 3 Conducerile departamentelor Ei compartimentelor din cadrul Directiei General
Administrative vor duce la indeplinire prezenta hotdrAre.

Art. 4 Secretariatul Consiliului de Administralie va asigura comunicarea prevederilor prezentei
hotdrdri, potrivit procedurii operalionale in vigoare, in conformitate cu ,,Regulamentul pentru
organtzarea Ei funclionarea Consiliului de Administralie" ;i transmiterea acesteia spre aprobare
Senatului universitar, dupd caz.
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