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HOTĂRÂREA 

 nr. 26  din 5.10.2016  
 

Consiliul de Administraţie al Universităţii din Craiova, reunit în şedinţa din data de 
5.10.2016, 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 solicitarea Asociației Studenților Basarabeni de a li se acorda un 

spațiu, în sediul central al universității pentru a-și putea exercita dreptul la vot, pe data de 30 
Octombrie 2016, când vor avea loc alegerile prezidenţiale pentru președintele Republicii 
Moldova. Astfel, nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la București pentru vot. Asociația 
Studenților Basarabeni va anunța Ambasada Republicii Moldova despre disponibilitatea 
Universității din Craiova de a le asigura spațiul de votare. 

 
Art. 2. Se aprobă solicitarea doamnei PREDA (POPESCU) N. Maria Daniela,  de a i 

se restitui taxa de înscriere la un program de studii care nu școlarizează, în cuantum de 100 
lei. 
 

Art. 3. Se aprobă solicitarea studentului NICU V. Florin Dan, de la Facultatea de 
Mecanică, studii universitare de licență, specializarea Construcții civile, industriale și 
agricole, zi, Anul I, de a i se restitui taxa de studiu în cuantum de 3 000  lei.  

 
Art. 4. Se aprobă solicitarea SCDP Vâlcea de a se constitui o comisie care să evalueze 

stocul materialului pomicol din anii precedenți. 
Președinte comisie: Prof.univ.dr. Aurel CĂLINA 
Membri:                Conf. univ. dr. Mihai CICHI 
                             Prof.univ.dr. Mihai BOTU 
                             Prof. univ. dr. Gheorghe ACHIM 
                             Ec. Laurențiu Leonard TĂRĂȘESCU 
                             Consilier juridic Florea POPA. 

 
Art. 5. Se aprobă acordarea de împrumuturi de la fondul centralizat pentru plata 

contribuțiilor aferente cheltuielilor salariale, pentru luna septembrie, pentru cele cinci proiecte 
cofinanţate prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional de 
Competitivitate (POC). 

Art. 6.  Se aprobă prelungirea perioadei de încasare a taxelor de școlarizare până la 
31.10.2016, inclusiv, pentru tranșele din 10.10.2016 și din 15.10.2016, cu păstrarea facilității 
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de reducere a taxei de qcolarizare cu 5o/o, de care beneficiazd studenlii care achitd aceastd taxd
intr-o singurd trangd.

Art,7. PrezentahotdrAre se afiEeazd pe pagina de internet a Universitdlii din Craiova.

, Pregedintele C_

Prof. udiv. dr.

$ef Birou Juridic,

Consilier juridic Anca Udrea
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