
 
 
 
 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA   
nr. 4704 din 19.07.2012 

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

Banatului din Timişoara reunit în şedinţa din data de 19.07.2012, în conformitate cu 
prevederile art. 76 din Carta Universitară, şi prevederile art. 213 al. 13 din LEN nr. 1/2011, 

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

 
   HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Se propune spre aprobare Senatului universitar Planul operaţional pentru anul 

2012 şi Planul strategic de dezvoltare instituţională pentru perioada 2012-2016. 
Art. 2. Se decide menţinerea structurii normelor cadrelor didactice care urmează să 

treacă de la DSESSU la facultăţile din universitate. 
 Art. 3. Se stabileşte perioada de concedii de vară a cadrelor didactice în intervalul 

30.07.2012 – 02.09.2012 şi se propune spre aprobare Senatului universitar.. 
Art. 4. Se aprobă cererea nr. 4541/12.07.2012 formulată de dl. ş.l.dr. Teodor Vintilă 

de prefinanţare a activităţii din cadrul proiectului HU-RO Cross Border cu titlul „Cross – 
border joint RDI in the field of biogas production, a suitable renewable energy carrier for 
Hungary and Romania, Acronim: RESGAS2011, Cod proiect HURO/1001/193/2.2.2.; 
contribuţia proprie a universităţii este de 1492 euro. 

Art. 5. Se aprobă cererea nr. 4515/11.07.2012 formulată de dl. drd. Coman Marius de 
prelungire a contractului de cazare în căminul 5 al universităţii. 

Art. 6. Se respinge cererea nr. 4514/11.07.2012 depusă de dl.drd. Coman Marius prin 
care solicită scutirea de la plata taxei de cazare în perioada 01.06.2012 – 10.06.2012. 

Art. 7. Se aprobă deplasarea unor cadre didactice în străinătate. 
Art. 8. Se respinge cererea nr. 4656/18.07.2012 depusă de dl. Popescu Valentin (care 

urmează să se pensioneze din 20.07.2012) de angajare începând cu aceeaşi dată.  
Art. 9. Se aprobă cererea SC Ithaka SRL cu nr. 4450/09.07.2012 de cesionare a 

contractului de închiriere nr. 6732/15.10.2010 către SC Mediatim SRL, în următoarele 
condiţii: plata la zi a chiriei restante iar cesionarul să achite chiria în avans pe două luni.  

Art. 10. Se hotărăşte renunţarea la calitatea de membru al Asociaţiei Tehimpuls. 
Art. 11. Se respinge cererea nr. 4627/17.07.2012 depusă de dl. Căluşeriu Marius, 

administrator al societăţii SC Vertige SRL, de sistare a chiriei pe perioada 01.08.2012 – 
15.09.2012, deoarere contractul de închiriere nu prevede această posibilitate. 

Art. 12. Se respinge cererea nr. 4483/10.07.2012 depusă de dl. Langhe Sebastian, 
administrator al societăţii SC Go Pres Printer SRL – punct de lucru Biblioteca universităţii -  
de scutire de la plata chiriei pe perioada 01.08.2012 – 31.08.2012, deoarere contractul de 
închiriere nu prevede această posibilitate. 

 

ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,  

TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ 

VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMIŞOARA 
 



Art. 13. Se respinge cererea nr. 3800/12.06.2012 depusă la data de 10.07.2012 
formulată de dl. Neaga Lucian, administrator al societăţii SC Curatlux SRL – punct de lucru 
la Căminul 1 al universităţii -  de scutire de la plata chiriei pe perioada 01.07.2012 – 
31.08.2012, deoarere contractul de închiriere nu prevede această posibilitate. 

Art. 14. Se aprobă cererea dlui ing. Olaru Gabriel – şef serviciu tehnic – achiziţii de a 
se efectua verificarea anuală a prizelor de pământ la toate clădirile din campus.  

Art. 15. Se decide ca penalizările pentru întârzierile la plata tranşelor taxei de 
şcolarizare să fie în valoare de 0,1%/zi din suma datorată până la achitarea sumei datorate. 

Art. 16. Se aporbă cererea firmei City Party Music SRL de utilizare contra cost a 
terenului universităţii situat pe DN 69 la km 6 în data de 28.07.2012.  

Art. 17. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a universităţii. 
 

 
         Rector,                       Secretar şef, 
 
Prof.univ.dr. Paul Pîrşan      Ing. Enikö Nădăşan 
 

 
  


