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HOTĂRÂREA 
nr. 6304 din 07.10.2015 

 

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 07.10.2015, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere propunerile facultăţilor, cererile cadrelor didactice, ale angajaţilor şi 
studenţilor, emite prezenta       

 
HOTĂRÂRE 

 
 

 Art.1. Se aprobă exmatricularea unor studenți de la Facultatea de Horticultură și 
Silvicultură și Management Agricol. 

 Art.2. Se aprobă reînmatricularea  unor studenți la Facultatea de Management Agricol. 
 Art.3. Se avizează și se transmite pentru aprobare Senatului universitar transferarea unor 

locuri bugetate între facultățile universității. 
 Art.4. Se decide prorogarea soluționării cererii nr. 6267/06.10.2015 în sensul completării 

cererii cu mai multe informații. 
 Art.5. Se aprobă cererea nr. 6170/02.10.2015 de decontare a 10 buc. multifuncționale în 

valoare de 13640 lei din venituri proprii ale universității și decontarea sumei de 792 lei 
reprezentând tariful pentru modificarea autorizației de utilizare a aparaturii CT și RX. 

 Art.6. Se aprobă propunerea Facultății de Agricultură nr. 6275/07.10.2015 privind 
persoana responsabilă cu redactarea proceselor verbale aferente ședințelor Consiliului 
Departamentului I. 

 Art.7. Se aprobă cererea nr. 6219/05.10.2015 de achitare a taxei pentru închiriere teren 
de fotbal. 

 Art.8. Se aprobă cererea nr. 6218/05.10.2015 de plata în avans a sumei de 300 lei 
reprezentând baremul de arbitraj al meciului de campionat ASU Agronomia – AS Albina. 

 Art.9. Se aprobă cererea nr. 6217/05.10.2015 pentru servirea mesei de prânz la cantina 
universității, pe perioada turului de campionat a echipei de fotbal ASU Agronomia. 

 Art.10. Se aprobă cererea de deplasare în străinătate a unui cadru didactic. 
 Art.11. Se avizează şi se transmite pentru aprobare Senatului universitar Procedura 

operațională privind circulația internă a documentelor în USAMVBT. 
 Art.12. Se aprobă cererea 5866/23.09.2015 de schimbare a sistemului de case de marcat, 

cântare și vitrine din cadrul Cantinei universității. 
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 Art.13. Se aprobă cererea nr. 6124/01.10.2015 de multiplicare la Litografia universității, 

în 50 de exemplare, a cărții Microbiologie specială și imunologie, redactată de Borozan Aurica și 
Bordean Despina. 

Art.14. Se aprobă cererea nr. .6296/07.10.2015 prin care se permite prezența în incinta 
universității a reprezentanților BRD GSG Grup Timișoara în vederea promovării produselor 
destinate studenților în perioada 05.10.2015 – 30.11.2015. 

 Art.15. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 
 
 

        Rector,     Secretar Șef interimar, 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr.ing. Carolina Popa 

 
Cancelar general, 

Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


