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HOTĂRÂREA 

nr. 5708 din 18.09.2015 
 

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 18.09.2015, 
în conformitate cu prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din 
L.E.N. nr. 1/2011, 

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

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se aprobă cererea nr. 5705 – 18.09.2015 de restituire a taxei de transfer achitate la 

universitatea noastră. 
Art. 2. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 5704 – 

18.09.2015 de la Facultatea de Management Agricol de transformare a postului de laborant M 
(didactic auxiliar) în secretar S (didactic auxiliar) și scoaterea lui la concurs. 

Art. 3. Se avizează și se transmite spre aprobare Senatului universitar cererea nr. 6972 – 
17.09.2015 de delegarea atribuțiilor directorului de departament pentru dna Șef lucr.dr. Velciov 
Ariana Bianca, în urma suspendării directorului de departament ales. 

Art. 4. Se aprobă cererea nr. 5695 – 18.09.2015 de reducere a taxei de cămin pentru luna 
iulie 2015. 

Art. 5. Se aprobă cererile de deplasare în străinătate ale unor cadre didactice. 
Art.6. Se transmite domnului director general administrativ prof.univ.dr. Acatincăi Stelian 

cererea nr. 5648 – 16.09.2015 depusă de Conf.dr. Mircov Vlad privind dotarea laboratorului de 
Fizică și Biofizică. 

Art.7. Se aprobă cererea nr. 5650 – 16.09.2015 de la Facultatea de Medicină Veterinară de 
achitare a taxei de școlarizare în două tranșe egale. 

Art.8. Se aprobă cererea nr. 5560 – 15.09.2015 de prelungire a activității de tehnician a dlui 
Chelciov Bono până la sfârșitul anului unuiversitar 2015-2016. 

Art.9.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi şi se afişează pe 
pagina de internet a universităţii. 

 
        Rector,     Redactat, 

Prof.univ.dr. Paul Pîrşan                            Dr. Alina Ilie 
 

Cancelar general, 
Conf.univ.dr. Sorin Stanciu 


