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HOTĂRÂREA 

 nr. 4 din 10.09.2013  
 

 

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

data de 10.09.2013, 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 acţionarea în instanţă a Ministerului Finanţelor Publice pentru 

nerespectarea art. 225 alin. 2 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 care 

prevede ca fondurile rămase la sfârşitul anului din execuţia bugetului prevăzut în 

contractul instituţional şi complementar, precum şi fondurile aferente cercetării 

ştiinţifice universitare şi veniturile extrabugetare rămân la dispoziţia 

universităţilor şi se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fără 

vărsăminte la bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, fără vărsăminte la 

bugetul de stat şi fără afectarea alocaţiilor de la bugetul de stat pentru anul 

următor. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Direcţiei Economice ca fiecare persoană din cadrul 

Universităţii din Craiova, care solicită decontarea contravalorii serviciilor de 

cazare, să anexeze la decont o declaraţie pe propria răspundere privind realitatea 

serviciului de care au beneficiat. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea Direcţiei Economice ca începând cu anul universitar 

2013/2014 contravaloarea burselor şi abonamentelor să fie plătite studenţilor 

numai în conturi de card, deschise la unităţile bancare cu care universitatea are 

încheiate acorduri de colaborare. 

 

Art. 4. Se aprobă propunerea de retrocedare - varianta I – a terenului cu suprafaţa 

de 230 mp, situat în incinta Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (dintre cele două 

variante propuse), aceasta varianta fiind acceptată atât de doamna Vladu 
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Gheorghiţa, cât şi de Universitatea din Craiova prin Facultatea de Educaţie Fizică 

şi Sport. 

 Propunerea va fi înaintată spre aprobarea Senatului. 

 

Art. 5. Se aprobă tariful pentru închirierea ocazională a saloanelor situate în 

imobilul Casa Universitarilor în cuantum de 125 lei/oră/salon. 

 

Art. 6. Se aprobă tarifele de cazare în căminele studenţeşti ale Universităţii din 

Craiova pentru anul universitar 2013/2014, după cum urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Cate 

goria 
Cămin 

Tarife de cazare pentru: 

Studenţi cu taxă Studenţi bugetari 

Studenţi cu 

părinţi cadre 

didactice 

Studenţi 

bursieri ai 

statului român 

Salariaţi si cadre 

didactice 

1.  III 1, 2, 11, 

13, 15 

185 lei/lună/loc 135lei/lună/loc 85lei/lună/loc 40lei/lună/loc - 

2.  II 10 225 lei/lună/loc 175lei/lună/loc 125lei/lună/loc 80lei/lună/loc - 

3.  I 6, 7, 12, 

14 

245 lei 

/lună/loc+utilităţi 

195lei/lună/loc+ut

ilităţi 

145lei/lună/loc

+utilităţi 

100lei/lună/loc

+utilităţi 

- 

4.  3 245 lei 

/lună/loc+utilităţi 

195lei/lună/loc+ut

ilităţi 

145lei/lună/loc

+utilităţi 

100lei/lună/loc

+utilităţi 

300 lei/lună/loc 

+utilităţi 

  

 Propunerea va fi înaintată spre aprobarea Senatului. 

 

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

10.09.2013. 

 

 

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie, 

 

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIŞOR 


