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HOTĂRÂREA 

 nr. 10 din 06.11.2013  
 

 Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din 

data de 06.11.2013, în conformitate cu prevederile art. 66 din Carta Universităţii 

şi prevederile art. 213 alin. 13 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă numirea unei comisii de negociere cu Primăria 

Municipiului Craiova în vederea stabilirii preţului de vânzare a imobilului - 

Complex Sală Gimnastică – imobil compus din clădire C1 – săli sport şi C2 – 

centrală termică.  

 

Art. 2. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului Universităţii din 

Craiova – Complex Sală Gimnastică – imobil compus din clădire C1 – săli sport şi 

C2 – centrală termică, în vederea înregistrării în evidenţele contabile ale 

Universităţii din Craiova.  

 

Art. 3. Se aprobă rezultatele concursului pentru ocuparea a două posturi 

vacante de fochişti, din cadrul Direcţiei Administrativă şi Cămine Cantine, 

Serviciul Social Administrativ.  

 

Art. 4. Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxei de şcolarizare: 

a) pentru prima tranşă în cuantum de 500 lei,  până la data de 29.11.2013. 

 

b) pentru toţi anii de studii, respectiv toate ciclurile de studii (licenţă, master, 

doctorat), până la data de 29.11.2013. 

 

Art. 5.  Se aprobă componenţa Biroului Electoral al secţiilor de votare şi 

calendarul alegerilor pentru completarea locurilor vacante din Senatul Universităţii 

din Craiova pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă. 

 

Art. 6.  Se aprobă componenţa Biroului Electoral al secţiilor de votare şi 

calendarul alegerilor parţiale pentru completarea locurilor vacante (studenţi) din 
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Consiliul Facultăţii, respectiv Senatul Universităţii din Craiova pentru Facultatea 

de Mecanică. 

 

Art. 7. Prezenta hotărâre se afişează pe pagina de internet a Universităţii, 

astăzi, 06.11.2013. 

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 


