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HOTĂRÂRILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
din data de 01.09.2017

Având în vedere prevederile:
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
Cartei Universităţii din Piteşti
Ordinului Ministrului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice nr. 3363 din 08.03.2016;
Consiliul de Administraţie, întrunit statutar în şedinţa din data de 01.09.2017,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.9. Se aprobă alimentarea contului proiectului Leonardo da Vinci "Major Competencies to Manage
Minor Offender" cu suma de 30028,20 euro din fondul de rezervă pentru implementare de proiecte ale
UPIT precum şi achitarea către Comisia Europeană EACEA a notei de debit emisă la data de
21.08.2017. Suma va fi rambursată în termen de maxim 6 luni.

Președintele Consiliului de Administrație
Rector,
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Art.1. Se aprobă creşterea contribuţiei Universităţii din Piteşti în cadrul proiectului ANELIS PLUS
2020. Astfel, pentru anul I de implementare se va achita suma de 68302 lei din venituri proprii ale
universităţii.
Art.2. Se aprobă organizarea concursului de admitere la Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi
Informatică, în sesiunea septembrie 2017, pentru următoarele programe de studii de licenţă:
▪ Chimie Medicală, 25 locuri cu taxă;
▪ Asistenţă Medicală Generală, 5 locuri cu taxă.
Art.3. Se aprobă achitarea sumei de 4500 lei cu TVA inclus, reprezentând contravaloarea
documentaţiei necesare în vederea încheierii contractului de prestări servicii în proiectul "Reabilitare
Casa Universitarilor".
Art.4. Se amână efectuarea lucrărilor de modernizare pentru sala Senatului având în vedere că este
necesară modificarea spaţiului de către proiectant precum şi o nouă autorizaţie de funcţionare din partea
ISU. Se analizează posibilitatea alocării unui spaţiu din corpul central, corespunzător cerinţelor, pentru
sala de şedinţe a Senatului.
Art.5. Se aprobă încetarea contractului de închiriere pentru locaţia Dobrogostea, preluarea locaţiei şi
recuperarea sumelor datorate, până la preluarea locaţiei, de către S.C. Silver Trading SRL, Universităţii
din Piteşti.
Art.6. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere de spaţii pentru servicii de multiplicare,
xeroxare, tehnoredactare şi legătorie, încheiat de UPIT cu S.C. Minitechnicus SRL cu 12 luni, începând
cu data de 10.08.2017 şi renunţarea la facturarea de chirie pentru spaţiile din corpurile D şi I, spaţii ce
sunt închise.

Art.7. Se amână aprobarea încheierii de acte adiţionale pentru contractul de furnizare de servicii
încheiat de Universitatea din Piteşti cu CEZ VÂNZARE.
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Art.8. Se aprobă următoarele referate de necesitate:
▪ Achiziţia de videoproiector şi multifuncţional laser pentru uzul studenţilor de la programul de
studii "Kinetoterapie şi motricitate specială", valoare=3787 lei, din surse extrabugetare
constituite din taxe încasate din sesiunea externă de licenţe;
▪ Lucrări de reamenajare camera 40 Rectorat, valoarea lucrării urmează să fie stabilită ulterior;
▪ Achiziţie aparat de aer condiţionat pentru dotarea camerei 40 Rectorat, valoare=2100 lei;
▪ Achiziţie două aspiratoare pentru utilizare în corp Rectorat, valoare=1500 lei;
▪ Lucrări înlocuire instalaţii de apă la filiala Rm. Vâlcea, valoare=25000 lei;
▪ Achiziţie imprimantă şi cartuşe pentru uzul Compartimentului SSM, valoare=3840 lei;
▪ Achiziţie consumabile de birou pentru uzul Compartimentului SSM, valoare=255,50 lei;
▪ Servicii de publicitate pentru Admitere 2017, sesiunea septembrie, valoare 1000 lei.
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