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                                                                                                            Nr. 7995/19.06.2019 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAŢIE                                                                  

 

                           HOTĂRÂRILE CONSILIULUI  DE ADMINISTRAŢIE   

din data de 19.06.2019 

 

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 19.06.2019, 

     

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Având în vedere: 

- Sentința civilă nr. 468/2016 a Tribunalului Argeș; 

- Decizia civilă nr. 2713/2017 a Curții de Apel Pitești; 

- cererea d.nei Pispiris Corina, înregistrată sub nr. 5913 din 08.05.2019, privind punerea în 

posesie a terenului în suprafață de 364 mp situat în str.Targu din Vale, nr. 1; 

- Hotărârea Senatului Universității din Pitești nr. 112/10.06.2019, 

se aprobă constituirea comisiei în vederea punerii în posesie a terenului în suprafață de 364 mp 

identificat prin planul anexă la raportul de expertiză efectuat în dosarul nr. 66/109/2014 al Tribunalului 

Argeș în următoarea componenţă:   

Preşedinte: Director General Administrativ – Ing. Ion Broștescu 

Membru: Șef Birou Financiar - Ec. Ana Elena Voicescu  

Membru: Şef Serviciu Administrativ- Ing. Florin Tican 

Membru:  Ing. Simona Vasilescu – Birou Tehnic Investiții 

Membru cu atribuţii de secretar: Administrator patrimoniu- Ing. Costel Trandafirescu 

Comisia nominalizată va avea obligația de a întocmi Procesul Verbal de punere în posesie a terenului 

în suprafață de 364 mp situat la adresa susmenționată, conform schiței raportului de expertiză judiciară 

realizat în faza de judecată,  în urma realizării masurătorilor și stabilirii limitelor de vecinătate. 

 

Art.2. Se aprobă componența comisiei care va verifica îndeplinirea condiţiilor minimale de participare 

a candidaţilor la concursul de ocupare a posturilor didactice vacante  pentru sem. II al anului universitar 

2018-2019:  

• Conf. univ.dr. Amalia DUȚU - președinte  

• Prof.univ.dr. Ionela NICULESCU - membru 

• Conf.univ.dr.ing. Monica IORDACHE - membru 

• Lect.univ.dr. Consuela DICU - secretar 

 

Art.3. Se aprobă repartizarea locurilor/granturilor de studii finanțate de la bugetul de stat pentru Românii 

de Pretutindeni în anul universitar 2019/2020. 
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Art.4. Se aprobă plata sumei de 4000 lei cu titlul de cheltuieli de judecată dispuse de instanțele 

judecătorești în dosarul nr. 2708/109/2017. 

 

Art.5. Se avizează numirea dnei. conf.univ.dr. Corina Amelia Georgescu ca membru supleant în 

Comisia de examinare nr. 4 pentru examenul de finalizare a studiilor la programul de studii Limba și 

literatura engleză- Limba și Literatura spaniolă. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.6. Se avizează afilierea dnei. conf.univ.dr.habil. Mihaela Loredana Bălilescu, cadru didactic titular 

în Departamentul de Matematică-Informatică la Școala Doctorală de Matematică din cadrul IOSUD 

Universitatea din Pitești. Se transmite spre aprobare Senatului universitar. 

 

Art.7. Se aprobă încheierea unui Contract de Comodat pentru sala A 203 ca sediu al Filialei Argeș a 

Casei Româno-Chineze. 

 

Art.8. Se aprobă restituirea sumei de 1980 euro achitată de Ahmad Mohammad Alzgoul- cetățean 

iordanian care nu s-a putut prezenta la studii. 

 

Art.9. Se aprobă preluarea gestiunilor de la dl. ing. Gh. Vlădescu respectiv ing. C. Gheorghe, cadre 

didactice auxiliare la Facultatea de Mecanică și Tehnologie care se pensionează, de către ing. A. Preda 

respectiv tehn. I. Nițescu. 

 

Art.10. Se aprobă plata tarifului pentru verificarea dosarului în vederea validării și înscrierii calificării 

aferentă programului de studiu de licență Jurnalism în Registrul Național al Calificărilor din 

Învățământul Superior. 

 

Art.11. Se aprobă următoarele referate de necesitate: 

 Achiziție server, software și actualizare licențe soft Arena Rockwell și TEKNOMATIX, 

valoare= 30700 lei din fondurile proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0446; 

 Achiziție 4 buc. filament 1.75 mm Z-ULTRAT albastru 800g, valoare= 924 lei din fondurile 

proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0224; 

 FMT – achiziție toner, echipamente informatice, birotică, valoare= 735 lei din fonduri rezultate 

din încasările taxelor de refacere pentru lucrări de laborator; 

 FMT – achiziție toner, echipamente informatice, birotică, valoare= 610 lei din fonduri rezultate 

din încasările taxelor de refacere pentru lucrări de laborator; 

 Biroul Tehnic Investiții  –lucrări de reparații și zugrăveli în laboratoarele 112 și 113 Corp A, 

valoare=25500 lei din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2019-0405; 

 CRC&D-AUTO –WebPDF-4+2019, valoare=30000 lei finanțat din proiectul 46PCCDI/2018; 

 CRC&D-AUTO –servicii mentenanță pompă TMP pentru SEM Hitachi SU5000, valoare= 

29000 lei din fondurile proiectului CNFIS-FDI-2019-0405; 

 CRC&D-AUTO – achiziție echipamente de laborator, valoare= 62974,80 lei finanțat din 

proiectul 46PCCDI/2018; 

 Achiziție produse de papetărie și birotică pentru procesul de admitere 2019, centralizat la nivel 

de universitate, valoare= 27648,67 lei. 

 

Art.12. Se aprobă utilizarea  spațiului ACADEMICA pentru pregătirea studenților în cadrul proiectului 

”Discover” susținut de AIESEC, în perioada 15 iunie – 31 august, între orele 9.00÷19.30. 
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Art.13. Consiliul de Administrație ia act de răspunsul transmis de dna. Secretar Șef la solicitarea 

formulată  în ședința din data de 12.09.2019 referitor la exprimarea acordului/dezacordului privind 

acordarea indemnizației pentru titlul științific de doctor dnei. Violeta Dinuță, conform prevederilor Legii 

cadru nr. 153/2017 și constată că acesta nu este exprimat. În consecință, se menține solicitarea formulată 

în ședința din data de 12.09.2019 și se amână luarea unei decizii în acest caz. 

 

În ședință au fost prezentate proiectele bazate pe educație nonformală aflate în derulare prin AIESEC. 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

Rector, 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


