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HOTĂRÂREA 

 nr. 1 din 12.01.2022 

                                                     

 

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova, în ședința din data de 12.01.2022, 

în conformitate cu prevederile  art. 66 din Carta Universității și prevederile art. 213 alin. 13 din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011,  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare 

8/04.01.2022, privind constituirea de depozite din excedentul anului precedent conform art.58 din 

OMFP 720/2014, la Trezoreria Craiova. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Facultății de Horticultură cu numărul de înregistrare 

18/12.01.2022 privind premierea unei studente care a luat premiul al III-lea la un simpozionul 

știinţific studenţesc desfășurat la Universitatea pentru Ştiinţele Vieţii „Ion lonescu de la Brad” din 

Iaşi, în conformitate cu Metodologia privind acordarea unor recompense cadrelor didactice şi 

studenţilor cu rezultate deosebite în cadrul concursurilor studenţeşti. 

 

Art. 3. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 8076/21.12.2021 privind 

prelungirea Contractului de muncă pe perioadă determinate, cu 12 luni pentru un referent la 

Studioul de Televiziune Teleuniversitatea. 

 

Art. 4. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 101/10.01.2022 privind prelungirea 

cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 255/18.01.2018. 

 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 102/10.01.2022 privind prelungirea 

cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 256/18.01.2018. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 103/10.01.2022 privind prelungirea 

cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 480/30.01.2015. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 121/11.01.2022 privind prelungirea 

cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 19/30.12.2013 și modificarea tarifului de închiriere. 

 

Art. 8. Se aprobă adresa cu numărul de înregistrare 11/11.01.2022 de la Prorectoratul 

Management Economic și financiar și probleme sociale ale studenților cu cereri prin care se 

solicită restituiri de taxe. 
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