
 
 

HOTĂRÂREA 

nr. 1661 din 25.03.2020 

 

Consiliul de administraţie al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, reunit în şedința extraordinară din data de 

25.03.2020, în conformitate cu prevederile art. 11 şi ale art. 76 din Carta Universitară, prevederile 

art.123 şi ale art. 213 alin. 13 din L.E.N. nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,  

Având în vedere propunerile facultăţilor, rectorului, prorectorilor, cererile cadrelor didactice, 

angajaţilor, studenţilor şi ale terţelor persoane fizice şi juridice, respectiv reglementările din Ordonanţa 

Militară nr. 3 din 24.03.2020, emite prezenta       

 

 

HOTĂRÂRE 

 

 Art.1. Se hotărăşte şi se aprobă, în baza Ordonanţei Militare nr. 3 din 24.03.2020 art. 4, alin. 1 

lit. a),  că personalul angajat care are legitimaţie de serviciu (card sau legitimaţie avizată) nu are nevoie 

de adeverinţă eliberată de angajator. Deplasarea la serviciu se va face pe baza legitimaţiei şi a 

declaraţiei pe proprie răspundere care este obligatorie. 

Art.2. Se hotărâşte ca USAMVBT să pună la dispoziţia Centrului Regional de Sănătate Publică 

Timişoara, echipamentul necesar pentru detectarea infecţiei cu SARS-CoV 19, existent în 

infrastructura de cercetare a universităţii. 

Art.3. Se hotărâşte şi se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului de Administraţie 

nr. 919 din 18.02.2020, astfel: 

,,Se hotărăşte şi se aprobă ca tariful pentru închirierea spaţiilor de la parterul Căminului 3 din 

campusul universităţii, în suprafaţă de 223 m.p., să fie de 4480 lei/lună. Plata utilităţilor aferente se 

va face având în vedere  următoarea bază de calcul:  

- Energie electrică – conform citirii subcontoarelor electrice 

- Gaz metan – 0,43% din valoarea facturii emisă de furnizorul de gaz pentru USAMVBT 

- Apă rece – 3m3/persoană (în vederea emiterii facturii, numărul de persoane se va comunica 

lunar, în scris locatorului) 

- Canal - 3m3/persoană (în vederea emiterii facturii, numărul de persoane se va comunica lunar, 

în scris locatorului)’’ 

    Art.4. Se amână emiterea unei rezoluţii pentru adresa nr. 1654 din 24.03.2020 a dnei Dobra 

Andreea, administrator al societăţii Timstyle SRL. 

Art.5. 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. David Gheorghe 
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