HOTĂRÂREA
nr. 6581 din 28.09.2017
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 28.09.2017, 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 propunerile facultăților de exmatriculare a unor studenți.
Art.2. Se aprobă propunerile facultăților de reînmatriculare a unor studenți.
Art.3. Se hotărăște ca dl Baul Gheorghe să fie responsabil cu demararea procedurilor pentru crearea
unui ansamblu folcloric al universității.
Art.4. Se hotărăște ca taxele pentru cazarea studenților în căminele universității să fie încasate de dl
Gruber Ștefan pentru căminele C1 și C2 și de către dna Muntean Otilia pentru C3 și C4, în perioada
29.09.2017 – 01.10.2017.
Art.5. Se hotătăște ca un procent de 5% din taxa încasată pentru cazarea studenților în căminele
universității să fie repartizată pentru reparațiile camerelor acestora.
Art.6. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar taxa pentru susținerea examenelor
restante din anii precedenți în valoare de 100 lei pentru toate facultățile excepție Facultatea de Medicină
Veterinară la care taxa este de 200 lei.
Art.7. Se aprobă referatul DRU nr. 1011/27.09.2017 referitor la modelele de condică pentru prezență.
Art.8. Se aprobă referatul DRU nr. 1009/27.09.2017 privind prelungirea interimatului cu șase luni, ca
Director economic, a doamnei ec. Marton Elena.
Art.9. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar Regulamentul cu privire la
desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale „URSUS” în anul universitar 2017 – 2018.
Art.10. Se respinge solicitarea nr. 6391/22.09.2017 cu referire la revocarea parțială a hotărârii
Consiliului de Administrație nr. 6172/14.09.2017 în sensul înlăturării din conținut a art.4. și se hotărăște
menținerea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 6172/14.09.2017.
Art.11. Se resping solicitările nr. 6407/25.09.2017 și nr. 6406/25.09.2017 întrucât s-a răspuns prin
hotărârile Consiliului de Administrație.
Art.12. Se aprobă deplasarea în străinătatea a unor cadre didactice.
Art.13. Se aprobă referatul nr. 6262/20.09.2017 pentru plata facturii emisă de către ANMDM în vederea
emiterii buletinelor de verificare periodică a echipamentelor de radioprotecție din cadrul Laboratorului de
Investigații Imagistice.
Art.14. Se respinge cererea nr. 6550/28.09.2017 referitoare la modificarea Statului de funcții.
Art.15. Se aprobă transferul a trei locuri bugetate, studii universitare de licență, anul IV, de la Facultatea
de Tehnologia Produselor Agroalimentare la Facultatea de Agricultură; la studii universitare de master,
nouă locuri bugetate de la Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare la Facultatea de Agricultură
– cinci locuri și la Facultatea de Management Agricol – patru locuri.
Art.16. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința tuturor celor interesați și se afișează pe pagina de
internet a universității.
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