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HOTĂRÂREA 

nr. 8326 din 27.11.2017 

 

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

Mihai I al României” din Timişoara reunit în şedinţa ordinară din data de 27.11.2017, 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, emite prezenta       

 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Se aprobă cererea nr. 8296/27.11.2017 de multiplicare la Litografia universdității, în 30 de exemplare 

a cursului Infections diseases, Course for 4th year for study, semester Ist, redactat de către Iancu Ionica, Degi 

Janos, Herman Viorel. 

Art.2. Se hotărăște acordarea a 30 de tichete de masă (15 tichete pentru luna noiembrie și 15 tichete pentru 

luna decembrie) cu valoarea nominală de 15 lei angajaților universității. 

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

Art.4. Se hotărăște amânarea emiterii unui răspuns pentru cererile nr. 8277/24.11.2017 nr. 

8210/22.11.2017 pentru o ședință viitoare. 

Art.5. Se aprobă cererea nr. 8325/27.11.2017 cu privire la componența comisiilor de recepție a lucrărilor 

de investiții astfel:  

1. Ing. Bogdan Marcel – președinte 

2. Ing. Urlan Sorin – membru 

3. Ing. Josan Carmen – membru 

4. Ing. Lițiu Ionel – membru 

În comisiile de recepție pot fi cooptați, în calitatea de membrii sau invitați, reprezentanții diferitelor entități 

administrative/didactice/de cercetare etc. ( în calitate de beneficiari ai lucrărilor respective) precum și următorii: 

ec. Cadar Liviu, cons.jr. Radulov Sorin , maistru Moțica Constantin. 

Art.6. Se aprobă cererea nr. 8217/22.11.2017 referitoare la deplasarea cu studenții de la Facultatea de 

Management Agricol, la Budapesta, Ungaria, în data de 5.12.2017. 

Art.7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de internet 

a universității. 

                                            

                                     Rector,                                              Secretar șef interimar, 

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

 

Cancelar general, 

Prof.univ.dr. Sorin Stanciu 
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