
 

 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 5143 din 17.07.2017 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al 

României” din Timişoara reunit în şedinţa din data de 17.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, 

prevederile art. 213 al. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile rectorului, prorectorilor, facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor și  studenţilor, 

OMEN nr. 3262 din 16 februarie 2017, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare cu Primăria Municipiului Timișoara referitor la inițierea lucrărilor de modernizare a 

Drumului de acces Calea Aradului – Calea Torontalului (imobilele cu nr. top. 23524/1 înscris în C.F. nr. 415895 Timişoara  şi nr. 

top 23524/2 înscris în C.F. nr. 142050 Timişoara). 

Art.2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 5096/14.07.2017 cu privire la tariful pentru 

activitățile de consultanță privind concesionarea suprafețelor de pajiști permanente, tarif cuprins între 10 și 30 lei/hectar. 

Art.3. Se aprobă deplasarea în străinătate a unor cadre didactice. 

Art.4. Se respinge solicitarea nr. 4483/22.06.2017 prin care se solicită „acordul de amplasare a rețelelor de legătură, inclusiv 

căminele aferente pe terenul înscris în CF nr. 412953 UAT Timișoara….”; solicitantul trebuie să se adreseze titularului dreptului 

de proprietate. 

Art.5. Se aprobă propunerea Facultății de Management Agricol de înlocuire a secretarului comisiei de admitere, la programul 

de studii de master Agribusiness, proba a –II-a (interviu), cu dna șef lucr.dr. Toader Cosmina. 

Art.6. Se decide să se realizeze o expertiză tehnico-economică referitoare la stadiul actual al investiției Facultatea de 

Horticultură și Silvicultură. 

Art.7. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar propunerea nr. 5129/14.07.2017 referitoare la 

componența Consiliul Executiv al Societății Anteprenoriale Studențești astfel: 

1. Prof.univ.dr. Iordănescu Olimpia 

2. Prof.univ.dr. Dronca Dorel 

3. Conf.univ.dr. Berar Cristian 

4. Conf.univ.dr. Muselin Florin 

5. Șef lucr.dr. Rinovetz Alexandru 

6. Student Bisorca Gabriel 

7. Student Orghici Gabriel 

8. Student Ferencz Alexandra 

Antreprenori: Turc Bogdan, Pop Dorin, Panici Goran, Adina Bugescu, Călin Costinaș, Petrila Gavrilă. 

Art.8. Se respinge solicitarea dlui Huțu Ioan referitoare la depunerea unui proiect HU-RO măsura 11/b până la completarea 

cu documentele necesare analizei propunerii de proiect. 

Art.9. Se decide aprobarea contractării unei linii de credit de către universitate pentru implementarea activității de cercetare 

științifică contractată. 

Art.10. Se respinge cererea nr. 5038/13.07.2017 pentru prelungirea activității. 

Art.11. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet a universității. 

 

                       

                    Rector,                           Secretar şef interimar, 

Prof.univ.dr. Popescu Cosmin Alin               Dr.ing. Popa Carolina 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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