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

superior in universit6li,
Av6nd in vedere:
- Legea nr. 55 din l5 mai 2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de

COVID -19, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare,
- H.G. nr. 1065/l 1 decembrie 2020 privind prelungirea stirii de alerti pe teritoriul Rom6niei incepdnd cu data

de l4 decembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplic[ pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,

- Ordinului MEC/MS nr. 548711494131 august 2020 pentru aprobarea misurilor de organizare a activitAtii in
cadrul unit6lilor/instituliilor de invf,!5mdnt in condilii de siguran{[ epidemiologicd pentru prevenirea imbolnavirilor cu
virusul SARS-CoV-2,

- HCA nr.34111.09.2020 qi hotdrdrea Senatului ULBS nr.3556118.09.2020 prin care s-a aprobat Planul de

mdsuri pentru organizarca activitatii in cadrul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguranfl
epidemiologicl pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoY2 in anul universitar 2020-2021, HCA nr.

42109.11.2020 qi hot[rdrea Senatului ULBS nr.4569113.11.2020 prin care s-a aprobat Addendum-ul la Planul de misuri
pentru organizarea activitilii in cadrul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu in condilii de siguran{d epidemiologici
pentru prevenirea imbolnf,virilor cu virusul SARS-CoV2 in anul universitar 2020-2021, mf,suri prelungite conform
HCA nr.47109.12.2020,

- Metodologia privind inchirierea spatiilor qi terenurilor temporar disponibile din patrimoniul ULBS, coroborat
cu prevederile art. 226 din LEN,

in temeiul prevederilor art. 123 alin. (l) qi (2) din Legea nr.ll2}ll a educaliei nalionale, cu modificdrile gi

completlrile ulterioare, care reglementeazd autonomia universitarf,, ale Regulamentului pentru organizarea Ei

func{ionarea Consiliului de Administralie al ULBS,

in urma votului electronic exprimat in perioada 06.0 l.2O2l - 07.0 1.2021,

HOTARASTE:

Art. I Se aprobi prelungirea p6nd la data de 3l .12.2021 a duratei contractelor de inchiriere pentru spatiile qi

terenurile din patrimoniul ULBS temporar disponibile (prevdzute in anexa l), la nivelul tarifelor de inchiriere aflate in
plat[ in anul 2020.

Art.2 Conducerile facult[(ilor, departamentelor gi compartimentelor din cadrul Direc{iei General Administrative
vor duce la indeplinire prezenta hotdrdre.

Art. 3 Secretariatul Consiliului de Administrafie va asigura comunicarea prevederilor prezentei hotf,rdri, potrivit
procedurii opera{ionale in vigoare, in conformitate cu ,,Regulamentul pentru organizarea Ei funcfionarea Consiliului de

Administra{ie" gi transmiterea acesteia spre aprobare Senatului universitar, dupd caz.
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Pregedinte al Consiliului de Administrafie,
Prof. univ. dr. habil. /orin RADU
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