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Senatul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu,
in baza Hotdrdrii Guvernului RomAniei m. 225 I 1990,

in temeiul prevederilor Legii Educafiei Na]ionale nr. 112011, cu modificarile qi completdrile
ulterioare,

in temeiul Cartei U.L.B.S, aprobatd in qedin{a Senatului din data de 28.09.2015 qi a

Regulamentului de organizare Ei funclionare a Senatului U.L.B.S., astfel cum a fost completat in qedin{a

Senatului din data de29.10.2020,
Av6nd in vedere mdsurile reglementate prin:
- Regulamentul privind organizarea Ei desfrqurarea concursului pentru ocuparea postului de

director general-administrativ din cadrul Universitdlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu, art. 129 din LEN,

inbaza prevederilor afi.492s ahn. (2), (8) Ei (12), coroborat cu prevederile 5627 alin. (5) din
Regulamentul de organizare qi funclionare a Senatului ULBS, precum qi a Convocatorului comunicat
membrilor Senatului prin e-mail in data de 02.05.2022,

in urma rezultatului votului prin mijloace electronice cu termen limita data de 02.05.2022,, ora
14:00, la care au participat 61 de senatori, fiind intrunit cvorumul qi numdrul de voturi necesar (conform
anexelor la prezenta hotdrdre):

norAnAgrn:

Art. 1 Aprob6, cu 60 de voturi pentru qi o ablinere, Ordinea de zi pentru prezentul vot electronic
conlinutd in Formularul de vot, Anexd laprezenta hotdr6re.

Art.2 Aprobd, cu 59 de voturi pentru ;i 2 ab{ineri, rezultatul concursului pe postul de director
general administrativ din cadrul UniversitSlii ,,Lucian Blaga" din Sibiu, avizat prin art. 2 din HCA nr. 14

din 20 .0 4.2022, Anexd, la prezenta hotdrdre, astfel :

- Dotcoq Sebastian Toader (dosar 1032) - candidat admis
- Dosar 1035 - candidat respins
- Dosar 1036 - candidat respins.

Art. 3 Aprobd, in unanimitate, rezultatul concursului pentru postul de Director al Bibliotecii
Universitare in persoana d-lui Cosma Simion Valer.

s-l
OJ
bo
ro

o_

Bd. Victoriei, Nr. 10
550024 Sibiu, RomAnia
senat.ulbsibiu.ro

Tel.: +40 269 23.02.66
Fax: +40 269 21.78.87

E-mail: senat@ulbsibiu. ro



Vv):Yrfr''ffi
Ministerul Educafiei

Universitatea ,,Lucian Blaga" din Sibiu

Senat

Art. 4 Aprob6, cu 59 de voturi pentru qi 2 ablineri, participarea Universitdlii ,,Lucian Blaga" din
Sibiu ca membru fondator al Asocialiei IT Cluster, cu o cotizalie anuald de 5000 lei, avrzatd. p:rin afi. 12

din HCA nr. l4 din20.04.2022, Anexd,la prezenta hotdrdre.

Art. 5 Secretariatul Senatului va asigura comunicarea prevederilor prezentei hotdrdri conform
,,Regulamentului de organizare qi funclionare a Senatului ULBS".

Art. 6 Consiliul de Administra{ie va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Preqedintele Senatului ULBS,

Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA

Consilier ju ridic,
\ l?"1
\.

Daniela'Elena BADILA
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