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HOTĂRÂREA 

 nr. 36 din 09.12.2020 

                                                     

 

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

09.12.2020, 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 Facultății de Mecanică cu numărul de înregistrare  

229/24.11.2020 privind susţinerea examenului de finalizare studii  pentru un absolvent al 

Colegiului Tehnic din Drobeta Turnu-Severin. 

 

Art. 2. Se aprobă solicitarea Prorectoratului Fonduri Europene și Informatizare cu 

numărul de înregistrare 7233/07.12.2020 privind includerea proiectului „HUB-UCv - Centru 

Suport pentru Proiecte CD Internaţionale pentru regiunea Oltenia” în lista proiectelor finanţate 

de Universitatea din Craiova, prin linia de credit deschisă cu destinaţia finanţării proiectelor. 
  

Art. 3. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare  

1554/03.12.2020 privind actualizarea a șapte contracte de închiriere. 
 

Art. 4. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative cu numărul de înregistrare  

6243/09.12.2020 privind casarea unor bunuri (mijloace fixe, active fixe necorporale și materiale 

de natura obiectelor de inventar) aflate în administrarea Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi 

Electronică și sunt situate în corpurile imobilului în care urmează să înceapă lucrările de 

reabilitare - modernizare. Propunerea va fi trimisă ordonatorului principal de credite, Ministerul 

Educației și Cercetării. 
 

Art. 5. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  7268/09.12.2020 privind 

prelungirea  cu 12 luni a contractului de închiriere nr.08/15.12.2008 și majorarea chiriei la 

valoarea de 4 euro/mp/lună. 

 

Art. 6. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 6244/09.12.2020 privind 

prelungirea  cu 12 luni a contractului de închiriere nr. 01/01.01.2015. 

 

Art. 7. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare  6528/04.11.2020  numai pentru 

perioada 01.11.2020- 31.01.2021, conform prevederilor legale. 

 

Art. 8. Se aprobă solicitarea cu numărul de înregistrare 7266/09.12.2020 privind 

scoaterea la concurs pe perioadă  determinată de un an a unui post de referent cu studii 

superioare pentru TeleU. 
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